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KALLELSE
Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

2019-08-20

Sammanträdande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Tid

2019-08-29 kl. 13:15

Plats

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

Nr

Ärende

Beteckning

Föredragande

Sidnr

1

Utdelande av vård- och omsorgsnämndens
kvalitetspris 2019

2

Upprop

3

Val av justerare

4

Fastställande av dagordning

5

Information - ekonomi

6

Aktuell verksamhetsinformation

7

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet
2019

VON/2019:31

Mona Kjellström

3

8

Redovisning av delegationsbeslut

Emma Odén

6

9

Öppet för allmänheten från klockan 15

10

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av
styrning och ledning av äldreomsorgen,
myndighetsövning

VON/2019:52

Pia Aalto

8

11

Utvärdering av förenklat beslutsfattande om
hemtjänst för äldre

VON/2018:34

Pia Aalto

38

12

Ombudgetering av investeringsmedel 2019

VON/2018:38

Susanna Kullman

46

13

Förslag till ändring av avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13

VON/2019:57

Marie Myrbeck

47

14

Förslag till ändring av färdtjänsttaxa KFS 4.14

VON/2019:57

Marie Myrbeck

55

15

Vård- och omsorgsnämndens underlag för
övergripande plan med budget 2020

VON/2019:57

Anna-Lena Ramstedt

60

16

Nattfasta - resultatmål våren 2019

VON/2019:20

Josefin Sandqvist

74

17

Redovisning av inkomna synpunkter perioden
januari-juni 2019

VON/2019:61

Anna-Lena Ramstedt

82

18

Meddelanden

88

Ulrica Truedsson (S)
Ordförande
Förhinder anmäls till Mona Kjellström 0150-578 14 mona.kjellstrom@katrineholm.se
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KALLELSE
Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri!

Kommande sammanträdesdagar år 2019
EU
torsdagar
kl. 15.15-17.00
Lokal: Yngaren
2
5/9
3/10
7/11
12/12

Beredning
torsdagar kl. 13.1515.00
Lokal: Yngaren 2

Vård- och
omsorgsnämnd
torsdagar kl.13.15
Lokal: Yngaren 1 & 2

22/8, 12/9
19/9, 3/10
31/10, 14/11
19/12

26/9
24/10
5/12

2

3

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2019-08-12

VON/2019:31 - 013

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Mona Kjellström

Vård- och omsorgsnämnden

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till 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 andra kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg - SoL


4 (2 kvinnor, 2 män)

Särskilt boende
Upplysning: Samtliga har tackat nej till varsitt erbjudande. Ett beslut
kommer att verkställas den 1 september 2019.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS


Bostad med särskild service för vuxna

5 (1 kvinna, 4 män)

Upplysning: En sökande har tackat nej till två erbjudanden och vill
vänta på ny gruppbostad som ska vara färdigställd under 2020.
En sökande har skrivit kontakt 2019-03-15 men inte flyttat in.
En sökande har tackat nej till ett erbjudande.



Biträde av kontaktperson

3 (3 män)

Upplysning: Ett beslut avser att tidigare kontaktpersonsuppdrag avslutats på
enskilds begäran. Ny kontaktperson verkställd från 2019-08-12. Ett annat
beslut verkställdes 2019-06-04.

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.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2019-08-12

VON/2019:31 - 013

Rapporteringsperioderna till IVO är:
 1–30 april 2019 (för första kvartalet)
 1 juli–31 augusti 2019 (för andra kvartalet)
 1–31 oktober 2019 (för tredje kvartalet)
 1–31 januari 2020 (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 andra kvartalet 2019
Beslut - Äldreomsorg
Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL avseende äldreomsorg
Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år

Särskilt boende

Kvinnor
Män
Summa

2
2
4

1

Totalt

2
3
5

Upplysning: Samtliga har tackat nej till varsitt erbjudande. Ett beslut verkställdes 2019-07-01 och ett

kommer att verkställas 2019-09-01.
Dagverksamhet/sysselsättning

Kvinnor
Män
Summa

0
0
0

Beslut - Omsorg till personer med funktionsnedsättning
Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS avseende omsorg till personer
med funktionsnedsättning
Bostad med särskild service för vuxna

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

Kvinnor
Män
Summa

1
1

4
5

Totalt

1
4
5

Upplysning: En sökande har tackat nej till två erbjudanden och vill vänta på ny gruppbostad som ska
vara färdigställd under 2020. En sökande har skrivit kontakt 2019-03-15 men inte flyttat in.
En sökande har tackat nej till ett erbjudande.
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Datum

Vår beteckning

2019-08-12

VON/2019:31 - 013

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS avseende omsorg till personer
med funktionsnedsättning
Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år

Biträde av kontaktperson

Kvinnor
Män
Summa

1
1

Totalt

2
2

3
3

Upplysning: Ett beslut avser att tidigare kontaktpersonsuppdrag avslutats på enskilds begäran. Ny
kontaktperson verkställd från 2019-08-12. Ett annat beslut verkställdes 2019-06-04.

Susanna Kullman
Verksamhetschef
myndighets- och specialistfunktion

Mona Kjellström
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: KF, revisorerna, akten
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Tjänsteskrivelse
Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Vår beteckning

2019-08-16

-

Lednings- och verksamhetsstöd
Vår handläggare

Ert datum

Mona Kjellström

Er beteckning

Vård- och omsorgsnämnden ??

Redovisning av delegationsbeslut (190829)
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, §
2019-06-01--07-31
2019-06-01--07-31
2019-06-01--07-31
2019-06-01--07-31
2019-06-13, § 21

2019-06-13, §§ 22, 24,
25
2019-06-13, § 23

2019-06-26, § 27
2019-07-01, § 28
2019-07-11, § 30
2019-07-19, § 31

2019-08-06, § 33

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialtjänstlagen
Anmälan om missförhållande enligt
SoL – lex Sarah (ekonomiskt
övergrepp, LS 18:19)
Förordnande av medicinskt ansvarig
sjuksköterska den 17-20 juni samt
22 juli-18 augusti 2019.
Anmälan om missförhållande enligt
SoL – lex Sarah (utebliven insats, LS
11:19).
Anmälan om missförhållande enligt
lex Sarah (fotografering av brukare
LS 12:19).
Anmälan om missförhållande enligt
lex Sarah (bristande bemötande och
omvårdnad, LS 17:19).
Anmälan om missförhållande enligt
lex Sarah (fall, LS 16:19).
Beslut att inkommen lex Sarahrapport ej utgör missförhållande
(bristande tillsyn, LS 20:19).
Godkännande av Ulrica Henriksson
som ny verksamhetsansvarig för
Adlectio AB (utförare av hemtjänst
enligt lagen om valfrihetssystem).

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Susanna Kullman,
verksamhetschef
myndighets- och
specialistfunktion
Anna-Lena Ramstedt,
förvaltningschef
Susanna Kullman,
verksamhetschef
myndighets- och
specialistfunktion
Anna-Lena Ramstedt,
förvaltningschef
Anna-Lena Ramstedt,
förvaltningschef
Anna-Lena Ramstedt,
förvaltningschef
Susanna Kullman,
verksamhetschef
myndighets- och
specialistfunktion
Susanna Kullman,
verksamhetschef
myndighets- och
specialistfunktion

Ordförandebeslut
2019-06-18, § 26

KATRINEHOLMS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Bostadsanpassningsbidrag i form av
kilar, tröskelplåtar samt utvändig
ramp eller hiss.

Besöksadress:
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Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-08-16

/Ärendebeteckning/
/Ärendeklasskod/

Lednings- och verksamhetsstöd

Utskottsbeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2019-06-13, § 19-22

Individärenden

Enskilda utskottet

Mona Kjellström
Nämndsekreterare

7

-
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Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-08-15

VON/2019:52 - 007

Ert datum

Er beteckning

Medborgarfunktionen
Vår handläggare

Pia Aalto – enhetschef medborgarfunktionen

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till yttrande över revisonens
granskning av styrning och ledning av
äldreomsorgen, myndighetsutövning
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens svar på
bedömningar och översänder dem till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholm granskat styrning och
ledning av äldreomsorgen (myndighetsutövningen). Efter genomförd granskning är den
samlade revisionella bedömningen att vård-och omsorgsnämnden delvis säkerställer en
ändamålsenlig styrning och ledning av myndighetsutövningen. Bedömningen i rapporten är
gjord utifrån fyra kontrollmål.
Rapposten har överlämnats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Svar önskas 201909-02.
I rapporten lämnar revisorerna tre rekommendationer till vård- och omsorgsnämnden.
 Att säkerställa att det finns aktuella styrande dokument inom området samt att det av de
styrande dokumenten framgår när de senast reviderats.
 Att det säkerställs att den genomsnittliga tiden per brukare och månad går att följa per
handläggare.
 Att säkerställa att det är en fungerande rutin kring uppföljning av beslut.
Vård- och omsorgsförvaltningens svar framgår under respektive rekommendation i förhållande till bedömningar i kontrollmålen. Vård- och omsorgsförvaltningen ger i varje svar,
redogörelse för hur myndighetsutövningen ska säkerställas för att uppfylla de delar där
revisorerna påpekat brister.

Ärendets handlingar


Revisionsrapport PwC: Granskning av styrning och ledning av äldreomsorgen, myndighetsutövning. (DNR/2019:52-007, HNR/2019:707)

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningens svar
Att säkerställa att det finns aktuella styrande dokument inom området samt att
det av de styrande dokumenten framgår när de senast reviderats.

Kontrollmål 1 - Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning
som är kända och tillämpas

Sammantaget bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system for myndighetsutövningen och vi bedömer att de styrande dokumenten är
kända. Dock visar granskningen på bristande aktualitet hos dokumenterade riktlinjer och
rutiner. Riktlinjerna som beskrivs vara ett centralt styrdokument har inte reviderats sedan
2015 vilket vi ser allvarligt på. Vidare anser vi att nämnden måste ha kännedom om

KATRINEHOLMS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Pia.Aalto@katrineholm.se
8
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-08-12

VON/2019:52 - 007

Medborgarfunktionen

riktlinjerna. Verksamhetschef har beslutat om riktlinjen och nämnden har informerats om
riktlinjen. Vår bedömning är att nämnden bör tydliggöra i beslut vilka riktlinjer som gäller
inom äldreomsorgen för att tydliggöra att ledningen står för de riktlinjer som finns inom
förvaltningen. Dokumenterade, kända och tillämpade riktlinjer och rutiner är ett viktigt
verktyg för styrning och ledning.

Vård- och omsorgsförvaltningens svar: Inom handläggningen finns övergripande riktlinjer för
ramarna inom biståndsbedömning, ”Riktlinjer och allmänna principer för medborgarfunktionens handläggning” samt ”Rättssäker myndighetsutövning”. Revisorerna har inte haft
synpunkter på innehållet i riktlinjerna utan riktar kritiken till att det inte går att utläsa när
revidering av dessa genomförts. Vård- och omsorgsförvaltningen kan bara hålla med
revisorerna i den delen. Dock har riktlinjerna diskuterats i handläggargruppen då förändringar behöver göras utifrån den nya förvaltningslag (2017:900) som trädde i kraft 1 juli
2018. Lagstiftningen inom området äldre har i övrigt inte förändrats nämnvärt förutom
ändringen i socialtjänstlagen (2001:453) om förenklat beslutsfattande som infördes i vårdoch omsorgsförvaltningens handläggning. Inom handläggargruppen har ett arbete med
kvalitetssäkring kring riktlinjer och rutiner påbörjats i januari 2019. I samband med detta
arbete kommer riktlinjerna och rutinerna revideras. Arbetet ska ske under 2019.
Inom förvaltningen har också en arbetsgrupp tillsatts med uppdrag att se över kvalitetsledningssystemet för vård- och omsorgsförvaltningen. I uppdraget ingår följande delmoment:
1. Bygga upp en ny struktur för processer och rutiner på intranätet.
2. Revidera riktlinjen för definiering av styrdokument inom vård- och omsorgsförvaltningen.
3. Ta fram nya mallar för rutiner inklusive verktyg/stöd för att kvalitetssäkra framtagandet
av rutiner.
Arbetsgruppen kommer också integrera de fastställda egenkontrollerna med planerings- och
uppföljningsprocessen enligt Katrineholms styrmodell.
Riktlinjer och rutiner för handläggning kommer därmed ingå i vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete. Genom detta kommer vård- och omsorgsnämnden också ta del av
framtagna riktlinjer och rutiner som ingår inom nämndens ansvarsområde.
Att säkerställa att det är en fungerande rutin kring uppföljning av beslut.
Kontrollmål 2 - Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för
likabedömning och rättssäker handläggning
Sammantaget bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Granskningen visar på en stor variation
av antal ärende per biståndshandläggare. Personalomsättning och upplevd hög
arbetsbelastning bland biståndshandläggarna innebär utmaningar för verksamheten och en
jämnare arbetsbörda mellan handläggarna bör säkerställas. Utifrån genomförd aktgranskning
bedömer vi att organisationen behöver utveckla arbetet med målskrivandet. Vi anser att
fokus på målarbetet inom myndighetsutövningen skulle ge stora kvalitetsmässiga vinster för
individen men även minska kostnaderna inom äldreomsorgen. Vi ser det som viktigt att
nämnden diskuterar det faktum att beslut fattas väldigt fort efter ansökning. Vi ser detta som
en risk då det kopplas samman med långa beslut på 12 månader eller längre. Det bör finnas
en rutin där beslut aldrig fattas i samband med hembesök, speciellt viktigt är det då
ansökningar är nya. Att det inte går att utläsa huruvida uppföljningar genomförts är inte
tillfredsställande. Socialstyrelsen har i sina rekommendationer påtalat att det krävs
uppföljning av ett ärende minst en gång per år.

Vård- och omsorgsförvaltningens svar: Revisorerna bedömer vid sin granskning att det är en
stor variation av antal ärenden per biståndshandläggare. I rapporten finns ett tvärsnitt för en
månad (mars 2019) som visar på en stor spridning mellan den handläggare som har flest
aktiva ärenden (265 stycken) och den handläggare som har minst antal aktiva ärenden (139
stycken). Om man enbart tittar på denna statistik så framstå handläggarnas arbetsbelastning
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Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-08-12

VON/2019:52 - 007

Medborgarfunktionen

både som stor och ojämn. I realiteten finns det dock många faktorer som påverkar
handläggarnas arbetsbelastning. Vård- och omsorgsförvaltningen har valt att handläggarnas
områden följer utförarnas geografiska hemtjänstområden inklusive särskilda boenden i
området. Genom detta underlättas till exempel handläggarnas utförandekontakter, då varje
geografiskt hemtjänstområde har en enhetschef. Antalet aktiva ärenden säger inget om
ärendenas komplexitet och svårighet. Inte heller om geografiska avstånd till enskilda vilket
påverkar restider. Ett annat exempel som kan påverka tidsåtgång och komplexitet i ärenden
är behov av tolk och den enskildes kunskaper om handläggningsprocesser och myndigheters
arbete och ansvar. Vissa geografiska områden har utifrån demografiska förutsättningar en
betydligt större andel sådana ärenden.
I svaret till revisorerna har statistik tagits fram för beslutade insatser. Vård- och
omsorgsförvaltningen har valt att på samma sätt som revisorerna enbart välja en månad och
då mars 2019.
Under mars månad fattades 155 beslut av sju handläggare. I dessa 155 beslut ingår inte
beslut om korttidsboende då dessa beslut främst fattas av vårdplaneringsteamet. Detta
innebär i genomsnitt 22 beslut per handläggare under mars månad. Statistiken som tagits
fram visar på spridning mellan den handläggare som fattat flest beslut (33 stycken) och den
handläggare som har fattat minst beslut (12 stycken). Samtidigt har 91 uppföljningar av
beslut gjorts under mars månad, vilket innebär i genomsnitt 13 uppföljningar per
handläggare. Att enbart visa resultat på en månad är naturligtvis missvisande då
handläggarna har telefonkontakter med enskilda brukare dagligen. Alla ärendeslag är unika
utifrån ärendets komplexitet och svårighet. Med anledning av den stora omsättningen av
handläggare och upplevelsen av arbetsbelastning har enhetschef för handläggargruppen följt
statistik per handläggare. Handläggargruppen har delats in i två team för att på ett jämnare
sätt fördela ärenden inom en mindre grupp i de geografiska områdena.
Utöver svaret ovan behöver det förtydligas att det inte i rutiner står hur fort eller hur ofta en
uppföljning ska göras av beslut. Detta är ett medvetet val då en sådan uppföljning ska vara
individuell. Verksamhetssystemet ”Treserva” som används är inställt på bevakningsdatum på
ett år efter att beslut tas. Handläggare kan vid behov tidigarelägga bevakningsdatumet. I
samband med att personer skrivs ut från sjukhus och hemtjänst har planerats vid
vårdplanering, ska handläggare på geografiskt område följa upp dessa korta beslut inom två
veckor efter hemgång. Handläggarna deltar vid teamträffar med respektive geografiskt
hemtjänstområde en gång i månaden. Vid dessa tillfällen diskuteras enskilda personers
förändrade behov. Om det är aktuellt med förändrade insatser görs ändringar i samråd med
enskilda. För uppföljningar vid förändrade behov finns också en rutin, dock inte skriftlig, att
utförare kontaktar handläggare via en meddelandefunktion i verksamhetssystemet.
Handläggare tar då kontakt med enskild för att samråda om insatser ska minskas eller
utökas.
Vidare så tar revisorerna upp att beslut fattas fort efter ansökan, och att man bör skapa en
rutin där beslut aldrig fattas i samband med hembesök. Enligt förvaltningslagen skall ett
ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Det finns olika anledningar till att beslut kan fattas på kort tid. I många
fall har handläggaren redan mycket information om den enskildes situation inför hembesöket,
utifrån aktualisering av ärenden, telefonsamtal med den enskilde eller anhöriga. För enklare
ärenden så finns det ingenting som hindrar att ett beslut tas redan i samband med
hembesökets slut. Som ses ovan sker också uppföljning av beslut på individuell basis löpande
efter detta. Om mer information behöver inhämtas eller om behoven är komplexa så tar
handläggningen längre tid. Revisorerna tar också upp möjligheten att använda sig av ADLbedömningar via arbetsterapeut för att skapa ett bredare underlag till utredning och beslut. I
dagsläget har handläggarna möjlighet att ta med sig arbetsterapeut på hembesök eller
begära en ADL-bedömning utifrån behoven i det enskilda fallet, något som fungerar bra
utifrån tillfrågad handläggare.
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Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-08-12

VON/2019:52 - 007

Medborgarfunktionen

Målbeskrivningar för insatser är någonting som handläggare och förvaltningen arbetar med
att vidareutveckla, både när det gäller myndighetsbeslut och uppdrag, samt i verkställigheten. Under slutet av 2018 och början av 2019 har utvecklingsarbetet med målbeskrivningar och mål mest fokuserat på verkställigheten, med utbildningar för dokumentationsstödjare ute i verksamheterna och omvårdnadspersonal. Förvaltningen ser dock
behovet av att återuppta detta inom handläggargruppen i det vidare arbetet med Individens
Behov i Centrum, IBIC.
Vård- och omsorgsförvaltningen har också valt att inte tidsbegränsa beslut inom hemtjänst
för äldre. I denna fråga har JO uttalat sig och ”JO har ansett att tidsbegränsade beslut – med

hänsyn till den enskildes behov av trygghet – bör användas endast då särskilda skäl
föranleder det. Även ur administrativ synvinket bör tidsbegränsade beslut användas med försiktighet.” Med hänsyn till målgruppen, som är äldre personer där behov av hjälp i hemmet
oftast inte förändras till det bättre utan snarare ökar, bedömer vård- och omsorgsförvaltningen att beslut om hemtjänst inte ska tidsbegränsas mer än i undantagsfall.

Att det säkerställs att den genomsnittliga tiden per brukare och månad går att
följa per handläggare.
Kontrollmål 3 - Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och av utförda timmar i
förhållande till beslut.
Sammantaget bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. Ett arbete med att säkerställa att det
är en fungerande rutin kring uppföljning av beslut bedöms vara nödvändigt. Bristande
uppföljning av beslut beskrivs riskera leda till att beslut inte ändras i takt med förändringar i
brukarens behov. Detta riskerar i sin tur leda till att brukare antingen får för lite vård
och/eller service i förhållande till deras behov, eller att de får mer vård och/eller service än
de har behov av. I det förstnämnda fallet uppfyller inte kommunen och nämnden sitt
uppdrag, och i det sistnämnda fallet belastas nämndens budget mer än erforderligt. Varje
månad tas statistik fram över beviljade timmar, utförda timmar samt andel utförd tid av
beviljad tid av ekonom. Statistiken delges chefer samt nämndens ordförande. Ekonom
arbetar även aktivt med att granska hemtjänst fakturor och hanterar avvikelser avseende
fakturerade timmar.

Vård- och omsorgsförvaltningens svar: Kontrollmål för området visar att det saknas strukturerad uppföljning av beslut och timmar. Revisorerna menar att bristen på uppföljning kan
resultera i att brukare antingen får för lite vård och/eller service i förhållande till deras behov,
eller att de får mer vård och/eller service än de har behov av. Denna fråga har i stort
besvarats under föregående punkt. Revisorerna menar också att bristen på uppföljning
medför att nämndens budget belastas.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att detta är ett antagande. Då revisorerna inte kunnat
få någon statistik från förvaltningen för att visa på skillnader mellan handläggare i
genomsnittlig beviljad tid per brukare och månad har de dragit slutsatsen att handläggarna
inte gör likvärdiga bedömningar. Om fallet vore så skulle detta naturligtvis inte vara
acceptabelt men att förutsätta olikheter i bedömningar är inte rätt. Vård- och
omsorgsförvaltningen har i samband med revisorernas rapport undersökt möjligheten att
hitta de uppgifter revisorerna rekommenderar. I verksamhetssystemet Treserva finns
möjligheten men det krävs en hel del handpåläggning för att ta fram uppgifterna på varje
enskild handläggare. Därför föreslås att ”vissa utvalda månader redovisas i halvårsredovisning och helårsredovisning. En sammanfattning halvårsvis skulle dessutom ge en mer
rättvisande bild, då olika komplexa ärenden som är mer tidskrävande, kan vara utspridda
över handläggargruppen och över tid.
För att kunna visa en bild av denna redovisning, beviljade timmar per månad/per handläggare, har mars månad 2019 används som kontrollmål. Antal beslut om hemtjänst i mars
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Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-08-12

VON/2019:52 - 007

Medborgarfunktionen

är inte det samma som redovisningen av beslut under föregående punkt då den föregående
uppgiften är högre till antalet då den innehåller uppgift om totalt antal fattade beslut under
mars, hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, matdistribution.
Redovisningen nedan är enbart en ögonblicksbild för mars månad och säger ingenting om
verkligheten. Vård- och omsorgsförvaltningen anser inte att antal timmar per handläggare är
nödvändig att följa månadsvis för att hålla nämndens budget. Den siffran säger dessutom
inte speciellt mycket om hur mycket tid som faktiskt utförs, då det handlar om schablontider.
Däremot kan detta underlag vara till nytta för att följa handläggarnas arbetssituation utifrån
ett arbetsmiljöperspektiv.
Handläggare
1
2
3
4
5
6
7

Beslut hemtjänst
7
6
13
10
5
10
6

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beviljade timmar
112
116
193
95
28
115
37

Pia Aalto
Enhetschef medborgarfunktionen

Beslutet skickas till: Revisorerna, enhetschef, akten
Kopia för kännedom: Kommunstyrelsen
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Revisorerna

2019-05-i5

Vård- och omsorgsniimnden

Granskning av styrning och ledning av äldreomsorgen, myndighetsutövning
PwC har på uppdrag av de ftirtroendevalda revisorerna i Katrineholm granskat styrning
och ledning av äldreomsorgen (myndighetsutövningen). Efter genomft)rd granskning är
vår samlade revisionella bedömningen att vård-och omsorgsnämnden delvis s?ikerställer
en ändamålsenlig styrning och ledning av myndighetsutövningen.
B

edömningen baseras på ftilj ande iakttagelser:

o

I

o

o

Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system ftir myndighetsutör,ningen och
vi bedömer att de styrande dokumenten är kåinda. Dock visar granskningen på
bristande aktualitet hos dokumenterade riktlinjer och rutiner. Riktlinjerna har inte
reviderats sedan 2015 vilket vi ser allvarligt på. Vidare anser vi att nämnden
måste ha kännedom om riktlinjerna. Verksamhetschef har beslutat om riktlinjen
och nämnden har endast informerats om riktlinjen. Dokumenterade, k?inda och
tillämpade riktlinjer och rutiner är ett viktigt verktyg ftir styrning och ledning.
Granskningen visar på en stor variation av antal ärende per biståndshandläggare.
Personalomsättning och upplevd hög arbetsbelastning bland biståndshandläggarna innebär utmaningar for verksamheten och en jämnare arbetsbörda
mellan handläggarna bör siikerställas. Utifrån genomförd aktgranskning bedömer
vi att organisationen behöver utveckla arbetet med målskrivandet. Vi ser det som
viktigt att niimnden diskuterar det faktum att beslut fattas väldigt fort efter
ansökning. Att det inte går att utläsa huruvida uppftiljningar genomfiirts är inte
tillfredsställande. Socialstyrelsen har i sina rekommendationer påtalat att det
krävs uppftiljning av ett ärende minst en gång per år.

Ett arbete med att säkerställa att det är en fungerande rutin kring uppftiljning av
beslut bedöms vara nödvändigt. Bristande uppftljning av beslut beskrivs riskerar
atlledatill beslut inte ändras i takt med foriindringar i brukarens behov. Varje
månad tas statistik fram över beviljade timmar, utforda timmar samt andel utford
tid av beviljad tid av ekonom. Statistiken delges chefer samt nämndens
ordftirande. Ekonom arbetar även aktivt med att granska hemtjänst fakturor och
hanterar awikelser avseende fakturerade timmar.
Det sker en ekonomisk rapportering manatligen till nämnden. Hemtjänstverksamheten prognostiseras ett underskott for aret. Vi finner dock att det ?ir
klarlagt i organisationen var det ekonomiska ansvaret finns inom chefsleden och
att det finns en bra stöttning i verksamheten av ekonomer. Uppftiljning av
kvalitetsfaktorer delas upp i kvalitet for brukare samt uppftljning av
verksamhetskvalitet med kommunens hemtjänstutfiirare. Utftirarna foljs upp
inom ramen for avtal.

Med anledning av genomftird granskning rekommenderar vi vård- och
omsorgsnämnden:
o Att säkerställa att det finns aktuella styrande dokument inom området samt att det
av de styrande dokumenten framgår när de senast reviderats.
1
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.

Att det såikerstiills att den genomsnittliga tiden per brukare och månad går att
per handläggare.
Att s?ikerställa att det lir en fungerande rutin kring uppftiljning av beslut.

ftilja

Vi emotser vard- och omsorgsniimndens ythande över denna skrivelse och bilagd rapport
senast 2019-09-02.
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Sammanfattnino
^^b
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholm granskat styrning och
ledning av äldreomsorgen (myndighetsutövningen). Efter genomförd granskning är den samlade
revisionella bedömningen att vård-och omsorgsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig
styrning och ledning av myndighetsutövningen.
Följande kontrollmål och bedömningar av desamma bildade underlag för den övergripande
bedömningen av revisionsfrågan:

Kontrollmål 1 - Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning
som är kända och tillämpas
Sammantaget bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande
system for myndighetsutövningen och vi bedömer att de styrande dokumenten är kända. Dock
visar granskningen på bristande aktualitet hos dokumenterade riktlinjer och rutiner. Riktlinjerna
som beskrivs vara ett centralt styrdokument har inte reviderats sedan 2015 vilket vi ser allvarligt
på. Vidare anser vi att nämnden måste ha kännedom om riktlinjerna. Verksamhetschef har
beslutat om riktlinjen och nämnden har informerats om riktlinjen. Vår bedömning är att nämnden
bör tydliggöra i beslut vilka riktlinjer som gäller inom äldreomsorgen för att tydliggöra att
ledningen står för de riktlinjer som finns inom förvaltningen. Dokumenterade, kända och
tillämpade riktlinjer och rutiner är ett viktigt verktyg för styrning och ledning.

Kontrollmål 2 - Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för
likabedömning och rättssäker handläggning
Sammantaget bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt. Granskningen visar på en stor variation av
antal ärende per biståndshandläggare. Personalomsättning och upplevd hög arbetsbelastning
bland biståndshandläggarna innebär utmaningar för verksamheten och en jämnare arbetsbörda
mellan handläggarna bör säkerställas. Utifrån genomförd aktgranskning bedömer vi att
organisationen behöver utveckla arbetet med målskrivandet. Vi anser att fokus på målarbetet
inom myndighetsutövningen skulle ge stora kvalitetsmässiga vinster för individen men även
minska kostnaderna inom äldreomsorgen. Vi ser det som viktigt att nämnden diskuterar det
faktum att beslut fattas väldigt fort efter ansökning. Vi ser detta som en risk då det kopplas
samman med långa beslut pä 12 månader eller längre. Det bör finnas en rutin där beslut aldrig
fattas i samband med hembesök, speciellt viktigt är det då ansökningar är nya. Att det inte går
att utläsa huruvida uppföljningar genomförts är inte tillfredsställande. Socialstyrelsen har i sina
rekommendationer påtalat att det krävs uppföljning av ett ärende minst en gång per år.

Kontrollmål 3 - Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och av utförda timmar
förhållande till beslut

i

Sammantaget bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. Ett arbete med att säkerställa att det är
en fungerande rutin kring uppföljning av beslut bedöms vara nödvändigt. Bristande uppföljning
av beslut beskrivs riskera leda till att beslut inte ändras itakt med förändringar i brukarens
behov. Detta riskerar i sin tur leda till att brukare antingen får for lite vård och/eller service i
förhållande till deras behov, eller att de får mer vård och/eller service än de har behov av. I det
förstnämnda fallet uppfyller inte kommunen och nämnden sitt uppdrag, och i det sistnåmnda
fallet belastas nämndens budget mer än erforderligt. Varje månad tas statistik fram över
beviljade timmar, utförda timmar samt andel utförd tid av beviljad tid av ekonom. Statistiken
delges chefer samt nämndens ordforande. Ekonom arbetar även aktivt med att granska
hemtjänst fakturor och hanterar awikelser avseende fakturerade timmar.
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Kontrollmål 4 - Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet
Sammantaget bedöms kontrollmålet som uppfyllt. Det sker en ekonomisk rapportering
månatligen till nämnden. Hemtjänstverksamheten prognostiseras ett underskott för året. Vi
finner dock att det är klarlagt i organisationen var det ekonomiska ansvaret finns inom
chefsleden och att det finns en bra stöttning i verksamheten av ekonomer. Uppföljning av
kvalitetsfaktorer delas upp i kvalitet för brukare samt uppföljning av verksamhetskvalitet med
kommunens hemtjänstutförare. Utförarna följs upp inom ramen för avtal.
Rekommendationer
Vi rekommenderar vård- och omsorgsnämnden följande:
a

a

a

-,&
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Att säkerställa att det finns aktuella styrande dokument inom området samt att det av de
styrande dokumenten framgår när de senast reviderats.
Att det säkerställs att den genomsnittliga tiden per brukare och månad går att följa per
handläggare.
Att säkerställa att det är en fungerande rutin kring uppföljning av beslut.
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1. Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 1 $ Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller på annat
sätt kan få dem tillgodosedda rätt till bistånd av vård- och omsorgsnämnden för sin försörjning
och livsföring i övrigt. Den enskilda individen ska därigenom tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt
liv. lnsatser från hemtjänsten ska ges för att det ska vara möjligt för denna att bo kvar i det egna
hemmet.

Alla personer som uppfattar sig ha ett behov av stöd har inte alltid rätt till bistånd, men alla har
rätt att få sin ansökan prövad. Rätten föregås av en prövning, där myndigheten står för
bedömningen av hjälpbehovet samt för beslut om lämplig insats. Bedömningen görs av en
myndighetsföreträdare som har att avgöra vem som har rätt till bistånd och i vilken form denna
hjälp ska utgå.
Nämnden som ansvarar för hemtjänstverksamhet har ett ansvar att säkerställa en rättssäker
biståndsbedömning. Eftersom äldreomsorgen är en väsentlig verksamhet som med sin
omfattning påverkar invånarnas och kommunens ekonomi är det angeläget att det finns en väl
fungerande styrning och ledning av verksamheten.

Om inte vård- och omsorgsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av
myndighetsutövning/ biståndsbedömning finns risk för en rättsosäker biståndsbedömning för
den enskilde. För kommunen kan även eventuella brister i ledning och styrning av
myndighetsutövningibiståndsbedömning leda till ökade kostnader i form av exempelvis högre
volymer och högre personalkostnader/tjänsteköp. I väsentlighets- och riskanalysen för 2018 har
revisorerna bl. a noterat att andelen äldre med behov av hjälp ökar relativt kraftigt. Det medför
ökade kostnader för nämnden. Sammantaget bedömer revisorerna att detta motiverar en
granskning inom området.

Syfte och Revisionsfråga
Granskningens syfte är att besvara revisionsfrågan om vård- och omsorgsnämnden säkerställer
en ändamålsenlig styrning och ledning av äldreomsorgen (myndighetsutövning).

Revisionskriterier

.
.

Socialtjänstlagen
Kommunens egna styrande dokument inom området

Kontrollmål

.
.
.
.

Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning som är kända och

tillämpas
Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för likabedömning och en
rättssäker handläggning
Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och av utförda timmar i forhållande till beslut
Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet

Avgränsning
Granskningen är avgränsad till vård- och omsorgsnämndens ansvar avseende äldreomsorg
(myndig hetsutövn ng).
i
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Metod
För granskningen har nämndsordförande, förvaltningschef, verksamhetschef för Myndighetsoch specialistfunktion, enhetschef for medborgarfunktionen samt ett urval handläggare inom
medborgarfunktionen intervjuats. Kompletterande telefonintervju har genomförts med ekonom.
Granskningen har utöver intervjuer genomförts genom dokumentstudier av relevanta må|,
riktlinjer och rutiner. Över dessa finns en förteckning i bilaga 1. Även aktuell statistik över
ekonomi, volymer och beslut har inhämtats. En aktgranskning av totalt 10 ärenden har
genomförts. lnom ramen för granskningen har även en kartläggning av hur stor del av
befolkningen i kommunen som har hemtjänst resp. särskilt boende iförhållande tilljämförbara
kommuner, för att se om det finns någon snedfördelning. Kartläggningen avser även fånga upp
kommunens förutsättningar att tillgodose plats på särskilt boende inom tre månader efter beslut.

1.1 Hemtjänst i Katrineholms kommun
I Katrineholms kommun ansvarar vård- och omsorgsnämnden för omsorg av äldre- och

funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL). Förvaltningschef har det övergripande ansvaret
för kommunens verksamhet på äldreomsorgsområdet.
Förvaltningen består av fem verksamhetsområden och leds av en verksamhetschef.
Myndighetsutövningen tillhör verksamhetsområdet myndighets- och specialistfunktion och
enheten for myndighetsutövning benämns medborgarfunktionen. Vid medborgarfunktionen finns
sju handläggare samt en 1:a handläggare. Enheten leds av en enhetschef. Det finns
uppdragsbeskrivningar för verksam hetschef och enhetschef.
Kommunens utföraravdelning för hemtjänst är organiserad i verksamhetsområde stöd ordinärt
boende (SOB) samt verksamhetsområde särskilt boende äldre (SBÄ).
Lagen om valfrihet (LOV)I, är införd i kommunen sedan 2Q11 för hemtjänstinsatser. Det innebär
att privata företag får ersättning av kommunen för att utföra tjänster och att den som blivit
beviljad stöd får möjlighet att själv välja utförare. Det finns i dagsläget en kommunal (8 enheter)
och nio privata hemtjänstleverantörer (utforare). Den kommunala hemtjänstutföraren omfattar ca
72 procent av den totala hemtjänstverksamheten i kommunen och fungerar som icke-vals
alternativ.
Det totala antalet beviljade timmar inom kommunens äldreomsorg uppgick under helåret 2018

till 384 617 timmar. Besluten omfattar timmar, för vilka det finns schabloner framtagna.

1 Lag (2008:962) om valfrihetssystem
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2.Iakttagelser och bedömningar
2.1 Kontrollmål 1 - Riktlinjer, rutiner och tillhörande system för

myndighetsutövning

Katrineholms kommun har dokumenterat sitt arbetssått för myndighetsutövning i Riktlinjer och
allmänna principer för medborgarfunktionens handläggning2. Detta är det centrala styrdokument
som ska sätta ramarna för biståndshandläggningen i kommunen och för handläggare vid
medborgarfunktionen. I riktlinjerna beskrivs överskådligt ramarna för biståndsbedömning inom
kommunens åldreomsorgsverksamhet. Överskådligt beskrivs de principer som gäller för
bedömning av omvårdnadsbehov och vilka hänsyn som ska prioriteras vid beslutsfattning
avseende bistånd inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Riktlinjen har
beslutats av verksamhetschef för myndighets- och specialistavdelningen och har informeras till
nämnden. Riktlinjen beskrivs som arbetsdokument vilket syftar till att stödja och vägleda
handläggarna i deras arbete. Att uppdatera dokumenten genom beslut i nämnd beskrivs
härvidlag ta för lång tid och riskera minska dokumentens praktiska användbarhet. Av riktlinjen
går inte att utläsa att revidering skett sedan beslut är 2015, dock framhålls vid intervju att det
skett översyn av riktlinjen i viss utsträckning sedan 2015 men att datum för när dokumenten
senast reviderats inte uppdaterats.
Riktlinjen kompletteras av rutinen Rättssäker myndighetsutövningf i vilken beskrivs hur ett
ärende kan aktualiseras, när en utredning inleds, utredningens struktur och utförande samt vilka
krav på kommunikation med den biståndssökande som ska efterföljas. Beslut som helt eller
delvis avslår en ansökan ska inkludera tydlig motivering till beslut så att den sökande lättare kan
ta ställning till om beslutet ska överklagas. Som stöd i handläggningsprocessen finns tre rutiner
vid bedömning av insatserna; särskilt boende, hemtjänst omvårdnad respektive hemtjänst
service. Samtliga är beslutade av förvaltningschef och har notering om att de reviderats senast
januari 2018 samt augusti 2017 . Rutinernas syfte är att vara vägledande vid beslut inom det
område respektive rutin berör. I samtliga rutiner ingår en sammanfattande presentation av ett
flertal rättsfall med bäring på området. Det finns även en framtagen rutin för schablontider i
Treserva för hemtjänstinsatser enligt SoL. Rutinen är beslutad av verksamhetschefl och
innehåller uppgifter om schablontider (minuter och timmar) iTreserva per insats.
Nämnden tog beslut att införa förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre i juni 2018 med
en försöksperiod om ett år5. I augusti samma år beslutade nämnden om riktlinje för förenktat
beslutsfattande om hemtjänsf. Förvaltningen har tagit fram särskilda rutiner för handläggning av
ärenden med forenklat beslutsfattande samt anvisningar för de olika insatserna som ingår.
Hittills beskrivs vid intervju endast ett fåtal ärenden ha handlagts.

Överlag beskrivs vid intervju att det finns ett stort antal riktlinjer och rutiner vilka syftar till att
reglera och stödja handläggarna i deras arbete. De styrande dokumenten beskrivs dock iflera
fall inte vara uppdaterade eller vara samlade på en gemensam plats där de är tillgängliga på ett
enkelt och tillgängligt sätt. Som ett resultat av detta uppges det förekommit att handläggare
arbetat efter olika versioner av samma styrdokument. Vidare beskrivs att handläggare särskilt
avseende mer sällsynta och svårbedömda ärenden i vissa fall funnit det svårt att hitta lämpliga
riktlinjer att förhålla sig efter.
2

Beslutad av chef för myndighets- och specialistavdelningen 2015-06-08, noterad tidpunkt för uppföljning 2016-08-31
Beslutad av chef för myndighets- och specialistavdelningen 2015-09-08, noterad tidpunkt för uppföljning 2016-08-31
4 Beslut av verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion,
2011-O1-18 reviderat 2019-04-01
s
Beslut vård och omsorgsnämnden 2018-06-07, g 60
6
Beslut vård och omsorgsnämnden 201 8-08-30, S 79
3
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Ett arbete med att se över enhetens styrdokument är igångsatt. Arbetet beskrivs vid intervju
befinna sig i ett tidigt skedde och inget slutdatum for arbetet är uttalat även om målet är att bli
klara under är 2019. Genomgången är organiserad så att man vid enhetsmöten med
handläggargruppen går igenom, diskuterar och reviderar en rutin itaget. Vilka dokument som
tas upp vid dessa möten beskrivs variera, men överlag styrs det av hur prioriterade dokumenten
är utifrån betydelse för handläggningsprocessen generellt eller aktuella och svårbedömda
ärenden, även observerade bristervid en intern aktgranskning genomford under20lS liggertill
grund för vilka dokument som bedöms prioriterade att ta upp. Enligt intervjuer sker
återrapportering till verksamhetschef av vilka dokument som reviderats i samband med
månadsrapportering.
Individens behov i centrum
Vid intervju beskrivs att myndighetsutövningen sedan flera år följt först arbetssättet ÄBlCi och
sedan arbetssättet lBlC8. Båda arbetssätten stödjs av socialstyrelsen, dår lBlC förenklat kan
beskrivas som en utveckling av ÄBlC. Arbetssättens syfte är att sätta individens behov i centrum
vid biståndsbedömning genom att öka den äldres delaktighet och möjlighet att påverka den vård
och/eller service den erhåller.

lBlC har inte implementeras fullt ut i handläggningen av ärenden då den dokumenteringsmodul
som kompletterar arbetssättet i ärendehanteringssystemet Treserva inte implementerats ännu.
Enligt intervjuer uppskattas att ca 70 procent av ärendena handläggs enligt lBlC, varv samtliga
ärenden gällande säbo uppskattas handläggas enligt lBlC. Enligt plan ska modulen
implementeras i december 2Q19. I samband med implementeringen planeras även intern
utbildning. På grund av en hög personalomsättning som varit de senaste åren har inte samtliga
biståndshandläggare genomfört de fortbildningskurser som krävs för att hantera systemets
dokumenteringsmodul.
Bedömning
Sammantaget bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt.
Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövningen och vi bedömer att
de styrande dokumenten är kända. Dock visar granskningen på bristande aktualitet hos
dokumenterade riktlinjer och rutiner. Vi ser positivt till enhetens påbörjade arbete med att
löpande revidera de styrande dokumenten på sina enhetsmöten för att öka kunskapen och
tillämpningen av dessa.
Riktlinjerna som beskrivs vara ett centralt styrdokument har inte reviderats sedan 2015 enligt
dokumentet vilket vi ser allvarligt på. Vi anser att det är av yttersta vikt att ha aktuella styrande
dokument och att riktlinjer behöver revideras minst en gång om året. Det händer så pass mycket
i lagstiftningen inom området att ett styrande dokument av dess dignitet behöver revideras minst
en gång om året. Vidare anser vi att nämnden måste ha kännedom om riktlinjerna.
Verksamhetschef har beslutat om riktlinjen och nämnden har informerats om riktlinjen. Vår
bedömning är att nämnden bör tydliggöra i beslut om vilka riktlinjer som gäller inom
äldreomsorgen för att tydliggöra att ledningen står för de riktlinjer som finns inom forvaltningen.
Dessutom blir det tydligt när beslutet om riktlinjerna fattades och när de reviderats.
Dokumenterade, kända och tillämpade riktlinjer och rutiner är ett viktigt verktyg för styrning och
ledning.

7

Aldres behov i centrum.

8

lndividens behov i centrum.
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2.2 Kontrollmål 2 - Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för
likabedömning och rättssäker handläggning
Överlag beskrivs handläggningen utgå från lBlC-ramverket och det uttrycks ingen osäkerhet
över utifrån vilka övergripande ramar olika ärenden ska hanteras. Vi noterar att det till viss del är
motsägelsefullt då det även konstateras att biståndshandläggare kan få varierande råd av
kollegor i ärenden beroende på vilken kollega som svarar på frågan. Vi noterar även att det vid
intervjuerna framkommer att det är tydligt uttalat att beslut inte ska fattas hemma hos brukare,
detta är dock inte tydligt i de styrande dokumenten och det förekommer enligt intervjuer att
beslut för vissa hemtjänstinsatser fattas hemma hos brukare då det underlättar brukarens val av
hemtjänstutförare vilket kan registreras direkt. Formellt beslut beskrivs alltid förmedlas i skrift.
Medborgarfunktionen har två möten varje vecka för samtliga biståndshandläggare, måndagsoch onsdagsmöten. Båda mötena leds av enhetschef, eller 1:e biståndshandläggare om
enhetschef inte kan närvara. På måndagsmötet görs en övergripande genomgång av veckan
och på onsdagsmötet tar enhetschefen upp aktuella rättsfall samt går igenom riktlinjer och
rutiner utöver möjligheten för biståndshandläggare att ta upp ärenden de behöver hjälp med
eller vill lyfta med handläggargruppen. Detta sker dock alltid på biståndshandläggarens initiativ.

Av intervjuerna framkommer att det efterfrågas att arbeta mer med att stärka likabedömningen
inom gruppen. Enhetschef beskrivs vid intervjuer vara tillgänglig och kunna fungera som ett bra
stöd då det uppstår frågor eller tveksamheter avseende ärenden.
Ärendena fördelas mellan biståndshandläggarna efter ett system baserat på geografiskt
område, där biståndshandläggarna svarar för varsitt geografiskt område. Då de geografiska
områdena varierar i storlek och vårdbehov generar det enligt intervjuer en naturlig obalans i
antal ärenden mellan biståndshandläggarna.
För ärendefördelning har handläggarna nyligen delats upp itvå team. Varje vecka har de två
teamen kortare möten med syfte att ha en genomgång av ärenden och omfördela vid behov.
Diagram {. Antal aktiva pågående ärenden per handläggare, mars 2019
300

265

249

257

234

250

194

200
150
100
50
0

*C -C'iC'i---* --"--"-..---"-d
Diagrammet ovan visar ärendefördelningen mellan biståndshandläggarna per mars 2019. Då
det finns svårigheter att ta fram statistik ur ärendehanteringssystemet har vi erhållit ett tvärsnitt
for antalet ärenden per handläggare för en månad (mars 2019) istället för t ett tvärsnitt över
verksamhetsåret 2018. Vid intervju beskrivs denna fördelning som representativ för fördelningen
av ärenden mellan handläggare över tid. Som framgår är det en stor spridning mellan den
biståndshandläggare som har flest aktiva ärenden (265 stycken) och den biståndshandläggare
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som har minst antal aktiva ärenden (139 stycken). Vid intervju beskrivs ärenden som jämna
utifrån ärendets komplexitet och svårighet att bedöma, varvid skillnaden på antalet ärenden i
stor utsträckning uppges bli en skillnad i arbetsbelastning mellan handläggare. Av diagrammet
framgår att det är en hög arbetsbelastning för biståndshandläggarna, en bild som även delas av
de intervjuade. Den höga arbetsbelastningen resulterar i att biståndshandläggarna inte hinner
följa upp ärenden i den omfattning som eftersträvas. Av intervjuer framgår att
biståndshandläggare vid obalanser i arbetsbelastning ska avlasta och hjälpa varandra. Detta
beskrivs dock inte ske i avsedd utsträckning. En kultur av att varje handläggare vill klara av sitt
område beskrivs här ligga bakom.

Vid intervju beskrivs att det varit en relativt stor personalomsättning bland biståndshandläggarna
de senaste åren. De två biståndshandläggare som idag arbetat längst på enheten har arbetat ca
tre år. De övriga medarbetarna har varit där en kortare tid och nyanställning genomfördes både
november 2018 och januari 2019. Vid introduktion av nya biståndshandläggare utses en mer
erfaren biståndshandläggare till kontaktperson med syfte att hjälpa och finnas tillgänglig för
frågor under de första två veckorna. Denna rutin beskrivs överlag fungera bra, men betydelsen
av att standardisera handläggningsprocessens förlopp utrycks också i relation till detta.
Beroende på vilken handläggare den nyanställda biståndshandläggaren får som stöd beskrivs
kunna påverka vilken rutin för ärendehantering denna instrueras följa.
Av nämndens delegationsordning framgår att biståndshandläggare inom äldreomsorgen har hög
delegation. Handläggarnas delegation omfattar beslut i hemtjänstärenden, särskilt
boendeplanering samt serviceboendeplacering. Delegationsordning för vård- och
omsorgsnämnden antogs av nämnden 2OO5-02-10 och är senast reviderad 2019-02-26. Enligt
intervjuer får biståndshandläggare full delegation direkt vid nyanställning. Det finns ingen
begränsning av delegationen under den första tiden.

Vi har efterfrågat statistik avseende antal beviljade timmar per biståndshandläggare för att se
om det finns skillnader mellan handläggarna gällande genomsnittlig beviljad tid per brukare och
månad. Vi har inte tagit del av den statistiken då antalet beviljade timmar per handläggare inte
följs kontinuerligt och är enligt intervju förknippat med mycket handpåläggning.
Enhetschef har genomfört en aktgranskning i november 2018 enligt vård- och
omsorgsnämndens internkontrollplan 2018. Aktgranskningen syftade till att säkerställa att
handläggare följer de krav som ställer i lag, föreskrifter och riktlinjer rörande handläggning och
dokumentation och omfattade 52 brukare. Aktgranskningen visade att mallen för lBlC använts i
majoriteten av de granskade utredningarna samt att utredningar var välskrivna. Det noterades
dock brister i ett antal beslut. Exempelvis saknade två beslut omprövningsmöjlighet och
stoppdatum för beslutet. I ett antal ärenden saknades utredning helt, merparten av dessa
ärenden var tilläggsbeslut till pågående ärenden. Vid intervju beskrivs även att man vid två
tillfällen under en treårsperiod genomfört en kontroll avseende likabedömning mellan män och
kvinnor för ärenden inom äldreomsorgen. Det har inte visat på skillnader i bedömning mellan
könen.

Aktgranskning
Vi har för granskningen genomfört en aktgranskning av totalt tio ärenden. Atta arenden gällande
hemtjänst och två ärende gällande korttid (ej ärenden av servicekaraktär eller demensärenden).
Vår ärendegranskning visar att det saknas tydliga målformuleringar i besluten. I merparten mål
finns en övergripande målsättning med formuleringen tex att xx skall kunna leva och bo
självständigt under trygga förhållanden eller att xx skall möjliggöras kvarboende. Ärenden är rakt
igenom generaliserade vad gäller målsättningar. Det går inte att se individen i dessa mål och det
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finns ingen tydlig insats som kan användas inom verksamheten när man gör
genomförandeplaner.
Vår granskning visar att det delvis eller helt saknas (eller ej går att utläsa att uppföljning gjorts)
uppföljningar av biståndsbeslut vilket för socialnämnden kan få till konsekvens att det finns
risker för att människor har längre insatser än vad det skulle behövas. För den enskilde innebär
detta att det som framgår i SoL 4 kap 1$ 3st "Biståndet skall utformas så att det stärker hans
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv" inte helt kan följas då inte tillräckligt med
uppföljningar görs. Vidare innebär det att det finns betydande risker att kostnadsnivån vad gäller
insatser blir högre än vad som är nödvändigt. Visserligen påtalas att det skall göras
uppföljningar var 12:e månad då besluten är satta pä 12 månader eller längre men i vår
ärendegranskning kan vi ej följa om denna uppföljning gjorts.
väldigt många av de granskade ärenden som vi läst har beslut fattats väldigt snabbt efter
ansökan. Det ger en tydlig indikation på att dessa brukare fått ett gynnande beslut direkt vid
hembesök eller i samband med ansökan. Merparten ärenden har ett beslut som kommer
samma dag (8 av 9) eller två till fyra dagar efter ansökningsdatum.
I

lnget av de ärenden vi granskat har någon ADL (Aktiviteter i det dagligliga livet)-bedömning från
rehab personal som grund.
Det finns genomförandeplaner kopplade till ärendet. Dessa genomforandeplaner redovisar
individens önskemål om hur insatserna skall utföras. Planerna saknar mål i individuell mening.
Dock skall sägas att det är svårt att göra genomförandeplaner när målen i insatserna är av
generell karaktär.

Bedömning
Sammantaget bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt.
Ett arbete i syfte att tydliggöra styrning och ledning samt säkerställa ökad likabedömning i
biståndsbedömningsprocessen bedöms vara nödvändig. Granskningen visar på en stor
variation av antal ärende per biståndshandläggare. Personalomsättning och en upplevd hög
arbetsbelastning bland biståndshandläggarna innebär utmaningar för verksamheten och en
jämnare arbetsbörda mellan handläggarna bör säkerställas.

Vi har inte erhållit statistik från forvaltningen för att visa på skillnader mellan handläggarna i
genomsnittlig beviljad tid per brukare och månad. Det är enligt vår bedömning nödvändigt för att
förvaltningen ska kunna följa den genomsnittliga beviljade tiden per brukare och månad för varje
handläggare för att säkerställa likabedömning mellan handläggarna. Utifrån det rekommenderar
vi att det säkerställs att den genomsnittliga tiden per brukare och månad går att följa per
handläggare.
Utifrån den genomförda aktgranskningen bedömer vi att organisationen behöver utveckla
arbetet med målskrivandet. ldag saknas tydliga mål i de insatser vi granskat. Vi anser att fokus
på målarbetet inom myndighetsutövningen skulle ge stora kvalitetsmässiga vinster for individen
men även minska kostnaderna inom äldreomsorgen. Målen som finns är generaliserande och
saknar en tydlig individuell prägel. Ett tydligare sätt att skriva individuella mål gagnar brukarna
och skulle underlätta uppföljningen markant. Det blir också mycket lättare för förvaltningsledning
och politisk ledning att göra stickprov iverksamheten och kontrollera efterlevnaden av
biståndsbesluten.
Det blir tydligt i vår granskning att det saknas skriftliga rutiner för hur man skall formulera mål
och hur man skall skriva. Detta får till konsekvens att utredningar/biståndsbeslut i sin utformning
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skrivs olika beroende på vilken handläggare som hanterar dem. Vi uppmanar nämnden att
granska detta på regelbunden basis.
Vi ser det som viktigt att nämnden diskuterar det faktum att beslut fattas väldigt fort efter
ansökning. Vi ser detta som en risk då det kopplas samman med långa beslut pä 12 månader
eller längre. Vi anser att det bör finnas en rutin där beslut aldrig fattas i samband med
hembesök. Speciellt viktigt är det då ansökningar är nya. Om det anses nödvändigt med ett
snabbt beslut p.g.a. akuta behov så kan ett tillfälligt beslut fattas på tre veckor så man hinner
med att göra en fullödig utredning.
Att det inte går att utläsa huruvida uppföljningar genomförts i något ärende är inte
tillfredsställande. Socialstyrelsen har i sina rekommendationer påtalat att det krävs uppföljning
av ett ärende minst en gång per år. Vi vill påtala att det i nya ärenden bör göras uppföljningar
mycket snabbare än så. lnte minst utifrån forskning på rehab området som tydligt visar på
potentialen till att vissa äldre kan återfå förmågor om de får snabba rehabiliterande insatser. Vi
uppmanar nämnden att internt kontrollera detta för att få en bild av hur detta fungerar.
Vi anser att det bör finnas med underlag från rehab personal i samband med utredningar av nya
ärenden. Detta skulle innebära att biståndshandläggare får ett underlag för vilken potential den
enskilde har att uppnå egen förmåga. Då socialtjänstlagen är tydlig med att den enskilde skall
klara de insatser den klarar själv innan nämnden ger bistånd är nämnden skyldig att utreda
denna förmåga innan längre beslut fattas. Att inte göra detta ger risker för att den enskilde får
mer insatser än den behöver. En bieffekt är också att det ger risker för högre kostnader för
nämnden.

2.3 Kontrollmål 3 - Uppföljning av beslut och av utförda timmar i förhållande till

beslut

Varje månad tas det enligt intervjuer fram statistik gällande beviljade timmar, utförda timmar
samt andel utförd tid av beviljad tid. Statistiken läggs på en gemensam server som chefer samt
nämndsordförande har tillgång till. I samband med att statistiken tagits fram skickas ett mejl till
berörda att månadens statistik är framtagen. Statistiken går att följa per enhet samt totalt.
Ekonom följer och analyserar statistik löpande för att utläsa trender. Statistiken gås även
igenom med enhetschef på uppföljningsmöte i samband med att resultatuppföljning.
Av den statistik som tagits fram gällande andelen utförd tid av beviljad tid konstateras att det
finns en skillnad gällande de externa utförarna och egen regin, där det konstateras att de
externa utförarna gör mer av den beviljade tiden än egen regin.
Utveckling av beviljade timmar
Vi har till granskningen erhållit statistik från medborgarfunktionen gällande utvecklingen av
antalet fattade beslut under är 2018.
Som framgår av diagrammet nedan observeras en viss fluktuation i antal ärenden under året, t
ex fattas i december och februari enbart 1 12 respektive 124 beslut, medan det i januari, mars,
april och september fattas över 170 beslut per månad. Sannolikt förklaras fluktuationen till del av
att vissa månader har färre arbetsdagar, fler semesterdagar eller fler röda dagar.
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Diagram 2. Antal handlagda Sol-ärenden för vilka beslut fattats, per månad är 2018
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Av diagrammet noteras att antalet bifall över året är högt och antalet avslag är lågt. Av totalt
1816 ärenden var 43 stycken avslag. Avslagsbesluten gällde i princip enbart ansökan om plats
på särskilt boende. Utav det erhållna underlaget till statistiken går att utläsa att 53 procent av
ärendena är satta med tillsvidarebeslute.
Vi har tagit del av den statistik gällande beviljade hemtjänsttimmar per månad och person som
rappoderats till Kolada. Av statistiken framgår att 11 procent av invånarna 65+ i kommunen
hade beviljad hemtjänst i ordinärt boende är 2017. Samma år uppgick antalet beviljade
hemtjänsttimmar till 36 timmar per månad och person (+65 år). Av tabellen går att utläsa att
antalet beviljade hemtjänsttimmar haft en ökande trend åren 2014-2017 , trän 31 timmar per
brukare till 36 timmar per brukare. Den trenden observeras inte för referenskommungrupperna i
jämförbara kommuner eller mindre stad/tätort. I referenskommungruppen Södermanlands län
noteras en liknande ökande trend, trenden är dock något svagare. Vi har av intervjuer inte
erhållit en tydlig förklaring till ökningen mellan ären 2014-2017. Av intervju framgår att statistiken
i Kolada inkluderar trygghetslarm (0 timmar per brukare) och att genomsnittligt beviljade
hemtjänsttimmar per månad/person uppgår fl|44-46 timmar är 2018, exkluderat trygghetslarm.
Tabell 2. Beviljade hemtjänsttimmar per månad och person 65+

20t4 2015 2016

20L7

31

33

35

36

33
35
34

33

33

35

34

Södermanlands län12

33
35
33

36

36

Riket13

35

35

35

35

Beviljade hemtjänsttimmar
per månad och person 65+
Katrineholm
Jämförbara kommunerlo
Mindre stad/tätort11

e

Slumpvis utvalda månader: mars, juli, september och december 2018.
Jämförbara kommuner representerar ett urval av de sju Svenska kommuner som baserat på av kommunstatistiktjånsten Kolada utvalda
variabler (referenskostand, huvudmannaskap hemsjukvård och befolkning) är mest lika Katrineholms kommun vad gäller strukturella
10

förutsåttningar avseende äldreomsorg.
11 Mindre stad/tätort är en kommungrupp framtagen av Kolada, i vilken
kommuner som har minst 15 000- och max 40 000
invånare i den största tätorten ingår. Katrineholms kommun placeras inom denna kommungrupp i Koladas uppdelning av kommuner.
12
Referenskommungruppen Södermanlands län är en kommungrupp framtagen av Kolada, vilken representerar ett ovägt medelvärde
för samtliga kommuner i Södermanlands län.
13
Representerar ett ovägt medelvärde för samtliga Sveriges kommuner
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Källa: Kolada

Diagram 2. Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad
Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och
månad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende,
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Ur Kolada, se tabell nedan går även att se att Katrineholms kommun under ären 2014-2017 haft
en högre andel av invånare 65+ i särskilt boende än genomsnittet för
referenskommungrupperna samtidigt som kommunen haft en lägre andel invånare 65+ med
hemtjänst i ordinärt boende än genomsnittet för referenskommungrupperna jämförbara
kommuner och mindre stad/tätort.
Tabell 3. Andel invånare 65+ av totalt antal invånare 65+, i särskilt respektive ordinärt boende, i
procent.

2014
Särskilt boende Katrineholm
5,4
Jämförbara kommuner 4,3
Mindre stad/tätort
4,4
Södermanlands län
3,8

2015 2016
4,9 5,3
4,5(-)* 4,5(-)
4,3(-) 4,4(-)
3,7 3,7

4,4(-)

11,5 11,0

11,0

2017
5,0

4,2(-)
3,7

Riket*

Ordinärt

boende

11,1
Jämförbara kommuner 12,8
Mindre stad/tätort
12,6
Södermanlands län
10,6
Katrineholm

12,8(-) 12,3(-)
12,6(-) 12,6(-)

12,2(-)

10,4 10,2

10,1

12,1(-)

Riket

* Noterar bortfall i urvalet

och gäller för samtliga resultat följda av: (-)

*"Statistik ej tillgänglig.
Källa: Kolada
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Diagram 3. Andel invånare 65+ av totalt antal invånare $$+, isärskilt respektive ordinärt boende, i
procent är2017.
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Katrineholm, 2017

Mindre stad/tätort Södermanlands läns
(ovägt rnedell kommuner [ovägt
medelJ

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel

(0/o)

Invånare 65+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, andel

(0/o)

* Uppgifter för riket saknas varvid Riket utlämnas
i detta diagram.

Enligt intervju beskrivs att kommunen under en längre period legat före andra kommuner i
närområdet avseende den demografiska utvecklingen mot en äldre befolkning. Detta har gjort
att kommunen konsekvent haft en relativt hög andel invånare med särskilt boende eller
hemtjänst i ordinärt boende. Som framgår av tabell 3 och diagram 3 ovan har andelen äldre i
särskilt boende eller hemtjänst i ordinärt boende inte ökat.
Utförd tid hos brukare
Den tid som utförs hos brukare rapporteras via tidrapporteringssystemet TES. Utförarna
registrerar den utförda tiden via en app14 i en smartphone. TES används av både de interna och
externa utförarna. Kommunen ersätter utförare baserat på utford tid. Detta innebär att en
utförare endast får ersättning för den tid som faktiskt utförs och alltså inte nödvändigtvis för all
biståndsbedömd tid.
Utbetalning av ersättning sker genom att utförare fakturerar kommunen i enlighet med
överenskommelse i avtal. Kommunen betalar ersättning baserad på fastställd schablon per tid
och typ av insats. Av fakturering framgår utförd tid. En rimlighetsbedömning görs vid fakturering
för att se om faktura stämmer med inra.pporterad tid. Enligt intervjuer anses det vara en tillförlitlig
rapportering och kontroll av de utförda timmarna. Ekonom har deltagit på utförarnas APT och
påtalat vikten av korrekt tidrapportering och egenkontrollen av den utförda tiden. I systemet finns
även en spärr inlagd vilken gör att insatsen stängs av i tidrapporteringssystemet efter åtta
timmar, utifall att insatsen inte loggas ut.
Uppföljning av beslut
Av intervju framgår att handläggarna använder bevakningsdatum iTreserva för uppföljning av
ärenden. För nytillkommen brukare med hemtjänstinsats sätts i normalfallet ett
bevakningsdatum för uppföljning mellan 6-12 mänader efter beslut. I samband med
vårdplanering, som anses som prioriterat för uppföljning, sätts ett bevakningsdatum inom tre
veckor med ett planerat hembesök. Enligt intervju är det ofta korta utredningar med mycket
beviljad tid i samband med vårdplaneringar och det anses angeläget att följa upp dessa. Det
förekommer även att beslut sätts i form av "tillsvidarebeslut". För dessa beslut beskrivs att
ärendehanteringssystemet automatiskt sätter uppföljningsdatum till ett år. Enligt intervjuer finns
74
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ingen tydlig riktlinje avseende uppföljning av beslut. De styrande dokumenten riktlinje och
allmänna principer för handläggning och rutin rättssäker myndighetsutövning berör uppföljning
av beslut: av riktlinjen framgår "för att den enskilde ska få de insatser som det beslutats om ska
dessa följas upp och dokumenteras. Uppföljning ska ske kontinuerligt". I rutinen framgår att det
inte finns något lagstadgat krav på hur ofta en uppföljning ska göras. Bedömning måste ske i
varje enskilt ärende och det kan vara lämpligt att uppföljningen sker vid på förhand angivet
datum (beslutet tidsbegränsas) eller minst en gång per år.
Biståndshandläggarnas höga arbetsbelastning påverkar att de har svårt att följa upp ärenden i
tillräcklig omfattning. För att komma ikapp med uppföljning av beslut har man tagit in en person
som arbetar med uppföljningar sedan januari 2019. Hittills har ca 175 uppföljningar gjorts från
januari till mars 2019 där uppföljningarna primärt avser trygghetslarm och hemtjänstärenden.
lntern kontroll
Det finns en internkontrollplan för 2Q19 beslutad av nämnden. Planen redogör for ett antal
kontrollmoment inom valda kontrollområden.

lnom hemtjänst finns två kontrollmoment där ekonomiassistent ansvarar för att genomföra
kontrollerna en gång i månaden:

.
.

Granskning av utförda, bevlljade samt fakturerade timmar
Kontroll av antalet genomförandeplaner

Vi har tagit del av internkontrollrapport från 2018 där det framgår att ekonomiassistenten arbetar
aktivt med granskning av hemtjänstens fakturor, att det har förekommit avvikelser gällande
fakturerade timmar, men att kontakt har tagits direkt med utforare. När det gäller awikelser av
beviljade timmar finns förklaring genom att städning infaller ex tre gånger på en månad istället
för två gånger. Varje månad tas även statistik fram gällande utförda och beviljade timmar för
vidare uppföljning och analys. Av internkontrollrapporten framgår även det enligt avtal enbart
utgår ersåttning till utförare om upprättad genomförandeplan finns senast tre veckor efter det att
uppdraget påbörjats, samt att den uppdateras minst en gång per halvår. Det har visat sig att
genomförandeplaner har saknats och genom kontrollen har närmare 4,7 mnkr ej utbetalats till
utförare då brukare saknat genomförandeplan. Enligt intervju avsåg det utförare inom egen
regin och att det är betydligt mindre awikelser idag.
Bedömning
Sammantaget bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Ett arbete med att säkerställa att det är en fungerande rutin kring uppföljning av beslut bedöms
vara nödvändigt. Bristande uppföljning av beslut beskrivs riskera leda till att beslut inte ändras i
takt med förändringar i brukarens behov. Detta riskerar i sin tur leda till att brukare antingen får
för lite vård och/eller service i förhållande till deras behov, eller att de får mer vård och/eller
service än de har behov av. I det förstnämnda fallet uppfyller inte kommunen och nämnden sitt
uppdrag, och i det sistnämnda fallet belastas nämndens budget mer än erforderligt.

Varje månad tas statistik fram över beviljade timmar, utförda timmar samt andel utförd tid av
beviljad tid av ekonom. Statistiken delges chefer samt nämndens ordförande. Ekonom arbetar
även aktivt med att granska hemtjänst fakturor och hanterar awikelser avseende fakturerade
timmar. Vi har dock av intervjuer inte erhållit en tydlig förklaring avseende ökningen av de
biståndsbedömda timmarna per brukare i kommunen mellan ären 2014-2Q17. Utvecklingen
indikerar dock antingen att genomsnittsbrukarens vård- och servicebehov ökat i kommunen över
tid; eller att biståndsbedömd tid per brukare har blivit mer generös över perioden.
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2.4 Kontrollmål 4

-

Uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet

MåI
I linje med kommunens övergripande målstruktur utgår nämnden i sitt målarbete, presenterad

i

Plan med budget VON 2018, från kommunens prioriterade områden med därtill kopplade
övergripande resultatmå1. Resultatmålen utvärderas genom indikatorer. Flera resultatmål och
indikatorer har bäring på äldreomsorgsverksam heten.
Totalt finns fem resultatmål vilka enbart berör äldreomsorgsverksamhet. De målen berör
brukarnojdhet, tillgång till särskilda boendeplatser samt risk för undernäring inom
äldreomsorgen:

o
.
o
.
.

Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov (delvis uppfyllt)
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare (delvis uppfyllt)
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad for hemtjänstens brukare (delvis uppfyllt)
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre isärskilt boende (uppfyllt)
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare (delvis uppfyllt)

Av årsredovisning 2018 framgår att fyra mål bedöms delvis uppfyllda och ett mål bedöms
uppfyllt. Ett av målen som bedöms delvis uppfyllt rör väntetid till särskilt boende inom
äldreomsorgen. I kommentar till måluppfyllelsebedömning framhålls att byggnation av ett nytt
särskilt boende för äldre med 96 platser har påbörjats, samt att omvandling av vårdplatser till
platser med demensinriktning pågår på ett befintligt boende. Vid intervju framkommer att den
påbörjade byggnationen av boendet Duvegården planeras vara klart är 2020.
Vid intervju beskrivs att målen registreras och följs upp i verksamhetssystemet Stratsys. De
politiska målen bryts ner på olika nivåer inom tjänstemannaorganisationen. Detta görs först i
förvaltningens ledningsgrupp och sedan ytterligare iförvaltningens verksamhetsområden.
Formulerade mål och verksamhetsresultat kopplade tillförvaltningens olika verksamheter,
däribland biståndsbedömning följs upp månatligen. Uppföljningsansvar avseende dessa mål
följer förvaltningens linjeorganisation enligt foljande: enhetschef -> verksamhetschef ->
förvaltningschef -> vård- och omsorgsnämnden. Vid intervju beskrivs dock att denna målstruktur
är under översyn vid tid för granskning, mars/april 2019

Vi har tagit del av enhetschefens månadsrapport för mars 2019 vilken har tillgivits
verksamhetschefen. Av månadsrapporten framgår information kring arbetsmiljö, medarbetare
samt kvalitet. En del av månadsuppföljningen berör statistik kring plats på särskilt boende inom
tre månader efter beslut. Av uppföljningen går att utläsa att22 personer har beviljade bistånd
om särskilt boende och väntar på plats inom äldreomsorgen per 1 april 2019. Av de 22
personerna i kö står nio personer i kö till vårdboende där fem har fått erbjudande och en har
tackat nej, 12 personer står i kö till demensboende varav sju har fått erbjudande och en har
tackat nej, en person står i kö till servicehuset och har tackat nej till plats som erbjudits.
Väntetiden uppgår i snitt till 89 dagar i mars vilket är en minskning från februari då den uppgick
till 128 dagar. I januari uppgick den väntetiden till 143 dagar. Denna statistik delges även
nämnden.
Uppföljning av resultatmålen till nämnden sker månadsvis genom månadsrapporteringen samt
genom delårsbokslut samt årsbokslut.
Ekonomi
Det övergripande ansvaret för förvaltningens budget vilar hos förvaltningschef. Budgetansvar
fördelas även till enhetschefer vilka har budgetansvar för den verksamhet de ansvarar för.
Enhetschefens budgetansvar rör framförallt personalkostnader, men även awikelserapportering
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i de fall verksamheten avviker från budget ingår. Som stöd till enhetschef finns två ekonomer,
med vilka varje enhetschef har ett månatligt möte under vilket enhetens ekonomi följs upp.
Verksamhetschef för myndighet och specialistfunktionen (tillika biträdande förvaltningschef) har
budgetansvar för äld reomsorgens LOV-verksam het

Enligt nämndens årsredovisning 2018 är resultatet för 2018 i hög grad otillfredsställande.
Nämnden avviker från budget med - 23 306 tkr, där awikelsen främst härrör till
personalkostnader inom intern hemtjänst och intern personlig assistans, köp av verksamhet
avseende externa placeringar, extern personlig assistans och extern hemtjänst. Enligt intervjuer
beskrivs avvikelserna kring personalkostnader främst bero på ökade kostnader kopplade till
vikarier samtidigt som kommunen gått över till heltid som norm. Även en snedfördelning av
personal inom verksamheten uppges som skältill underskottet på personalsidan. En översyn av
dessa områden beskrivs vid tid för intervju vara inledd.
Ur Kolada, se tabell nedan, går att se att kommunens kostnader för hemtjänst i ordinärt boende
och särskilt boende kopplat till personer 65 + under ären 2014 till 2017 har ökat. Kommunens
kostnader är dock relativt låga jämfört med jämförbara kommuner, mindre stad/tätort samt
jämfört med riket. Jämfört med samtliga kommuner i Sörmlands län är dock kostnaderna2QlT
något högre. Hemtjänstkostnaden har ökat Irän 14 459 krlinvå nare 2Q14 till 20 402 krlinvånare
2017 vilket motsvarar en ökning om 41 procent. Kostnaden för särskilt boende har likaledes ökat
frän 579 289 kr/invånare år 2014 fl1749 799 kr/invånare är 2017, en ökning motsvarande 23
procent. Av tabell 3 samt beskrivning ovan framgår att denna kostnadsutveckling inte kan
förklaras av att en större andel av invånare 65+ beviljas hemtjänst i ordinärt boende i
kommunen.
Tabell 4 Kostnad hemtjänst och särskilt boende, kr/inv. 65+
Hemtjänst i ordinärt boende

20L4

Katrineholm

t4

459

t7

Jämförbara kommuner

19

695

Mindre stad/tätort

19

Södermanlands län

20ts

20t7

L6787

20 402

21347

22092

23 tO6

564

20249

20694

2t50I

15

538

16 966

17 ]-54

L8929

Riket

18

501

79 574

t9907

20 383

Särskilt boende

20t4

20L5

20L6

20L7

Katrineholm

579289

685

491

697

147

749799

Jämförbara kommuner

788327

73s

068(-)

766

000(-)

80s 780(-)

Mindre stad/tätort

768

7s7

e37(-) 78271.2(-) 840 867(-)

Södermanlands län

822t4L 829323 871467

662

622

20L6

874718

Riket

KäIIa: Kolada

Kostnadsutvecklingen gör att förvaltningen har stora utmaningar med att få budget i balans.
Förvaltningen arbetar med en rad åtgärder för att minska underskottet. Enligt intervjuer gör
förvaltningen bokslut varje månad och följer kostnadsutvecklingen noga. Enligt nämndens
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årsredovisning återstår mycket omställningsarbete men den sammantagna bedömningen är att
de åtgärder som genomförts, påbörjats och planerats under 2018 skapar förutsättningar för en
budget i balans är 2Q20.

Vid intervju beskrivs vidare att nämnden under 2019 getts rätt av kommunstyrelsen att ha ett
underskott mot budget om max 7,56 mnkr. Till detta kommer att nämnden fått en tillfällig
budgetförstärkning om 18 mnkr för är 2Q19 för att arbeta med en långsiktig omställning av
verksamheten för att minska kostnaderna.
Uppföljning av ekonomin rapporteras månatligen till nämnden. Nämnden följer även åtgärdsplan
i samband med månadsrapport.

Kvalitetsuppföljning
Vid intervju beskrivs att det sker en löpande uppföljning avseende om brukare får den vård
och/eller service de behöver genom verksamhetssystemet Treserva; varigenom handläggare
och kommunens utforare kommunicerar genom en meddelandetjänst. Rutin beskrivs varigenom
utförare genom detta system kan uppmärksamma handläggare på förändringar i brukares
behov. lmpulser som inkommer härigenom kan leda till att en ny utredning- och korrigering av
biståndsbeslut görs. Kontakt mellan handläggare och utförare beskrivs vid intervju fungera
relativt bra. Den geografiska indelningen av handläggare och utförare lyfts här fram som en
fördel eftersom det möjliggör en naturlig dialog mellan handläggare och utförare. En gång i
månaden sker även genomgång av förändrade behov tillsammans med de olika
hemtjänstg rupperna vid teamträffar.
Genom att utöva egenkontroll kan verksamhetens kvalitet säkras enligt rutindokumentet
rättssäker myndighetsutövning. Det framgår av dokumentet att egenkontrollen ska göras
frekvent inom förvaltningens myndighetsutövning. Tre områden år medtagna i egenkontrollen:
beslut (månadsvis rapporteras delegationsbeslut till nämnden), aktgranskning (två gånger per
år) samt statistik (intern statistik, ej verkställda beslut, kostnad per brukare mm.)
Enligt förfrågningsunderlaget vi har tagit del av gällande valfrihetssystem för brukare enligt lagen
om valfrihet, framgår att förvaltningen följer upp hemtjänstutförarna under avtalstiden.
Uppföljning görs genom kontroll av registreringsbevis, skatter och valfria stickprov av
verksamheten för att kontrollera att utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot förvaltningen.
Förvaltningen foljer även upp kvaliteten avseende utförarnas verksamhet, dels genom tillsyn,
brukarundersökningar, statistik samt att utföraren på begäran är skyldig att lämna uppgifter till
förvaltningen som rör upphandlad hemtjänst. Av förfrågningsunderlaget framgår även att
förvaltningen förbehåller sig rätten att göra uppföljningar av utförarens verksamhet genom bland
annat anmälda och oanmälda verksamhetsbesök, enkäter och interjuver hos såväl brukare som
personal och ansvariga hos utföraren. Enligt intervjuer har samtliga företag följts upp.
Uppföljning beskrivs ha genomförts av controller, verksamhetschef samt MAS (medicinskt
ansvarig sjuksköterska). lnom ramen för dessa uppföljningar beskrivs bl.a. följande saker ha
följts upp: efterlevnad av riktlinjer, hur man arbetar med social dokumentation, fakturaunderlag,
antalfakturerade timmar i relation till antal beviljade schablontimmar samt F-skatt. lnfor
kommande uppföljning beskrivs att en systematisk mall med kontrollfrågor ska tas fram och
användas.

Vid intervju framhålls även att det på samtliga äldreboenden finns synpunktslappar, genom vilka
brukare kan formedla sina synpunkter på verksamheten. Synpunkter sammanställs och
adresseras till vård- och omsorgsförvaltningen. En sammanställning över inkomna synpunkter
tas även upp i nämnden en gång per halvår.
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Förvaltningen följer upp och analyserar externa undersökningar inom äldreomsorgsområdet
med koppling till kommunens verksamhet såsom exempelvis: öppna jämförelser, palliativa
registret, nattfastamättningar, Svenska Demensregistrets mätning samt vad tycker de äldre om
äldreomsorgen. Vid sidan av dessa inhämtas även brukares synpunkter genom så kallade
brukarråd. Dessa hålls på äldreboenden och beskrivs generellt vara välbesökta. Vid
brukarråden tas brukares- och anhörigas synpunkter upp och eftersom enhetschefer för
relevanta utförarenheter och/eller myndighetsutövande enhet näwarar kan frågor slussas till
ansvarig person.
Nytt för i är (2019) beskrivs vara att SPF Seniorerna (SPF) även genomför brukarrevision i
kommunen. Aterrapportering av resultat från SPFs undersökning beskrivs ha presenterats och
diskuterats med både förvaltningen och nämnden.
Kolada sammanställer i sin databas statistik över brukares nojdhet med kommunernas särskilda
boende- och hemtjänstverksamhet. Mättningen omfattar invånare 65+ i kommunen och en
respondent klassificeras som nöjd ifall denna uppger att den är ganska eller mycket nöjd med
hemtjänsten respektive särskilt boende i kommunen. Statistiken är både nedbruten för olika
aspekter av verksamheterna, som upplevd säkerhet eller tillgänglighet, och redovisad på
aggregerad nivå för helhetssyn. Måttet ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KK|K) och
Socialstyrelsens: Undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och
äldreboenden.
Tabell 5. Brukarbedömning, hemtjänst och särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel

i

procent
Hemtjänst i ordinärt

boende 20t4

20t5

20L6

20L7

20L8

Katrineholm

93

93

9\

89

90

Jämförbara kommuner

93

93

92

92

93

Mindre stad/tätort

92

92

91

92

9t

Södermanlands län

90

91

89

90

87

Riket

89

89

89

89

88

Särskilt boende

20L4 20t5

20t6

20L7

20L8

Katrineholm

85

85

86

87

88

Jämförbara kommuner

88

86

85

84

86

Mindre stad/tätort

84

83

84

84

83

Södermanlands län

83

84

84

83

82

Riket

83

82

83

82

81

Källa: Kolada

Som framgår av tabellen ovan år 90 procent av brukarna nöjda med den hemtjänst de har i
Katrineholms kommun är 2Q18. Kommunen har ett relativt likvärdigt resultat avseende
brukarnöjdheten jämfört med de fyra referenskommungrupperna. Vi observerar dock en negativ
trend i genomsnittlig brukarnöjdhet, från att 93 procent av respondenterna var nöjda är 2Q14 till
att 90 procent är nojda 2018. En liknande trend observeras inte tydligt för referenskommungrupperna.
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I motsats till utvecklingen för kommunens hemtjänst i ordinärt boende observeras en positiv

trend avseende invånare 65+ nöjdhet med särskilt boende mellan 2014 och 2018, vilken har
ökat med 3 procent från 85- till 88 procent. Nöjdhetsgraden är också högre i Katrineholm än i
samtliga referenskommungrupper åren 2016-2018. lnte heller observeras en liknande positiv
trend avseende invånare 65+ nöjdhet med särskilt boende för någon av referenskommungrupperna.
Förvaltn

in

gen genomför inga eg na brukarundersökningar.

Uppföljning av kvaliteten rapporteras till nämnden i form av öppna jämförelser, brukarråd,
sammanställningen av de synpunkter som kommer fram från särskilda boenden två gånger per
är.

Bedömning
Sammantaget bedöms kontrollmålet som uppfyllt.
Ekonomisk rapportering sker månatligt till nämnd och ett underskott av hemtjänsten
prognostiseras för året. Vi finner dock att det är kladagt i organisationen var det ekonomiska
ansvaret finns inom chefsleden och att det finns en bra stöttning i verksamheten av ekonomer.
Uppföljning av kvalitetsfaktorer delas upp i kvalitet för brukare samt uppföljning av
verksamhetskvalitet med kommunens hemtjånstutförare. Utförarna följs upp inom ramen för
avtalet.

g . Revisionell

bedömning

Efter genomförd revision och genomgång av samtliga kontrollmål gör vi bedömningen att vårdoch omsorgsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av
äld reomsorgen (myndig hetsutövn ng) med en tillräcklig intern kontroll.
i

3.1 Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att beakta följande
rekommendationer:
a

a

a

L,
pwe

Att säkerställa att det finns aktuella styrande dokument inom området samt att det av de
styrande dokumenten framgår när de senast reviderats.
Att det säkerställs att den genomsnittliga tiden per brukare och månad går att följa per
handläggare.
Att säkerställa att det är en fungerande rutin kring uppföljning av beslut.
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Bilaga 1
Referensförteckning
Arsredovisning 2018 - Vård- och omsorgsnämnden Helår 2018 (2019-02-26)
Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2018-2020 (2017-12-17)
Riktlinjer och allmänna principer för medborgarfunktionens handläggning (2015-06-0S)
Rättssäker myndighetsutövning (201 5-09-08)
Riktlinje förenklat beslutsfattande för vissa hemtjänstinsatser för äldre (2018-07-17)
Rutin vid bedömning av insatsen särskilt boende för äldre (2018-01-30)
Rutin vid bedömning av insatsen hemtjänst service (2017-08-03)
Rutin vid bedömning av insatsen hemtjänst omvårdnad (2017-08-03)
Ri ktl
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njer/ruti n er
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n

om

m ed

borg

a

rfu

n

kti

onen (201 9-01 -29)

Social dokumentation inom handläggning (2016-02-09)
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun (2019-03-01)
Förfrågningsunderlag
01-01)

-

Valfrihetssystem for brukare enligt lagen om valfrihet, Hemtjänst (2019-

Aktuella ersättningsbelopp - Bilaga 2 till "Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare
enligt lagen om valfrihet, Hemtjänst" (2019-01-01)
Aktg ranskn ing 20 1 8, (201 8-1 2-1 8)

Vad tyckerde äldre om äldreomsorgen? 2018- Hemtjänst och särskilt boende äldre (2018-1025)
Befattningsbeskrivning för verksamhetschefer på vård- och omsorgsförvaltningen
Befattningsbeskrivning för en hetschef på vård- och omsorgsförvaltn ngen
i

-L,
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2019-05-15

Projektledare

Denna rapport har uppräftats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av
[Katrineholms kommun] enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den [2019]. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pia Aalto

Vård- och omsorgsnämnden

Utvärdering av riktlinjer för förenklat beslutsfattande om
hemtjänst för äldre
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fortsätta med förenklat beslutsfattande om
hemtjänst för äldre i enlighet med förvaltningens nedan föreslagna ändringar, att gälla
från 1 oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 25 maj 2018 om lagändring i socialtjänstlagen (2001:453),
SoL. En ny bestämmelse infördes om 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 4 kap. 2 a § SoL.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade (2018-06-07) att införa förenklat beslutsfattande
i handläggningen på vård-och omsorgsförvaltningen. Samtidigt ändrades nämndens
delegationsordning och biståndshandläggare inom förvaltningen gavs rätt att fatta
sådana beslut enligt fastställda riktlinjer.
Vård- och omsorgsnämndens beslut innebar att införa 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 67 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. Insatsen
vid hemgång från sjukhus ska inte ingå i Lagen om valfrihet.
Förenklat beslutsfattande införs på försök t.o.m. aug 2019 och ska utvärderas.

Kriterierna för förenklat beslutsfattande
 Uppfyller kriterierna för ålder
 Folkbokförd i Katrineholms kommun
 Bor i ordinärt boende
 Själv kan besluta, planera samt följa en genomförandeplan.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se
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Om sökande är maka, make eller sambo ska båda uppfylla ovan fastställda
kriterier.

För uppföljningen och utvärderingen har statistik på beviljade insatser tagits fram.
Uppföljning av beslut har gjorts av handläggare under våren i ett antal ärenden och i ett
20 tal ärenden har telefonuppföljning gjorts under sommaren inför utvärderingen.
Genomförandeplaner har granskats i förekommande fall. Diskussioner som förts i
handläggargruppen ligger i delar till grund för förslag om förändringar i hanteringen av
det förenklade beslutsfattandet. För utvärderingen har också Socialstyrelsens rapport
”Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för
äldre” beaktats.
Socialstyrelsen har sedan lagändringen 2018 haft i uppdrag att analysera och ge förslag
på hur kommunerna på lämpligt sätt ska redovisa uppgifter till Socialstyrelsen om de
insatser som ges med stöd av 4 kap 2 a § socialtjänstlagen 2001:453), SoL. Slutsatser i
Socialstyrelsens uppdrag och rapport är att använda kommun-, enhets- och
brukarundersökningar för att följa upp 4 kap 2 a § SoL.
Sedan införandet av det förenklade beslutsfattandet har 56 personer beviljats insatser
utan någon behovsbedömning. De flesta besluten avser matdistribution och
trygghetslarm vilket var förväntat.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att matdistribution och trygghetslarm
fortsätter ingå i det förenklade beslutsfattande men med höjd åldersgräns, till 70 år.
Angående hemtjänstinsatserna, som finns i två kategorier utifrån åldrarna 67 och 80 år
föreslås ändringar att gälla endast en ålderskategori, personer över 70 år.
Insatserna som beviljas föreslås ändras till en beslutsform ”förenklat beslutsfattande”
med insatser som följer schablontid för övriga hemtjänstinsatser i stället för antal
timmar per månad. Detta skulle i verksamhetssystemet innebära beslutsform förenklat
beslutsfattande med olika insatstyper, städ, tvätt, inköp, promenad, matdistribution och
trygghetslarm. Insatserna som beviljas inom ramen ska följa de schablontider som
finns för övriga hemtjänstinsatser.
Slutligen föreslås ett avvaktande gällande med insatsen Hemtjänst omvårdnad, i
samband med hemgång från sjukhus tills den landstingsgemensamma riktlinjen för
trygg och säker hemgång från sjukhus är helt inarbetad.
Ärendets handlingar


Förslag till ändring av riktlinje

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Den 25 maj 2018 beslutade regeringen om ändringar i socialtjänstlagen SoL. En ny
bestämmelse med innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får
erbjuda hemtjänst till äldre personer infördes. Den äldre ska kunna få hemtjänst i den
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se
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omfattning som kommunen angett i sina kommunala riktlinjer och insatsen beviljas
med stöd av den föreslagna 4 kap. 2 a § SoL.
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.
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 §.
Under tiden för den statliga utredningen uppdrogs vård- och omsorgsförvaltningen att
utreda om vård- och omsorgsnämnden skulle införa den nya bestämmelsen i sin
myndighetsutövning. Efter regeringens beslut i maj 2018 beslutade vård- och
omsorgsnämnden den 7 juni 2018 att införa förenklat beslutsfattande utan
behovsbedömning i handläggning av vissa hemtjänstinsatser. Kriterier för målgruppen
och vilka insatser som skulle ingå fastställdes. Det 31 augusti 2018 fattade vård- och
omsorgsnämnden beslut om riktlinjer för insatserna.
Insatserna som ingår i det förenklade beslutsfattandet togs fram utifrån statistik på
vanligaste förekommande insatser i ålderskategorier.




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 67 år.
Hemtjänst service, i form av städ, tvätt, inköp och promenader till en omfattning av
15 timmar per månad till personer över 80 år.

Utöver de vanligaste formerna för hemtjänst beslutades att införa
 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. Insatsen
vid hemgång från sjukhus ska inte ingå i Lagen om valfrihet.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
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Uppföljning av insatser
Sedan införandet av det förenklade beslutsfattandet har 56 personer beviljats insatser
utan någon behovsbedömning.
Kvinnor
Män
Totalt antal insatser
Matdistribution
9
3
12
Trygghetslarm
22
15
37
Förenklad service 67 år
1
6
7
Förenklad service 80 år
4
0
4
Hemtjänst omvårdnad, i samband med
hemgång från sjukhus

Majoriteten av ärenden med förenklat beslutsfattande utan bedömning är
matdistribution och trygghetslarm. Dessa två ärendeslag har redan sedan tidigare
hanterats med något förenklade utredningar även om de innehållit en form av
bedömning. Det sker sällan, nästan aldrig avslag i dessa ärendeslag. En diskussion som
förts i detta sammanhang är uppgifter kring enskilda när det handlar om trygghetslarm.
Då den enskilde enbart behöver uppfylla kriterierna för att ha rätt till trygghetslarm
finns inga uppgifter om den enskilde som kan lämnas till utförare. Ibland kan uppgifter
om hälsotillstånd, boendeförhållanden, med mera behövas för utförandet. Avsaknad av
uppgifter kan innebära en risk för trygghet och säkerhet för så väl enskilda medborgare
som personal. Förslag är att låta dessa två insatskategorier fortsätta med förenklat
beslutsfattande men med höjd åldersgräns, till 70 år. En blankett för ansökan bör dock
vara obligatorisk för att ta in nödvändiga uppgifter för att utförandet ska kunna ske på
ett säkert sätt. För det fortsatta arbetet kring förenklat beslutsfattande i dessa två
kategorier bör det utredas vidare om dessa beslut kan fattas av någon annan än
myndighetsutövare inom förvaltningen. Detta föreslogs redan i utredningen maj 2018
när nämnden fattade beslut.
I riktlinjen för insatser om hemtjänst i de två lika ålderskategorierna, service 67 år och
service 80 år beviljas enligt riktlinjen en omfattning timmar per månad för urvalet
insatser 7 timmar respektive 15 timmar per månad. Insatserna som ska genomföras ska
planeras med den enskilde och framgå av genomförandeplan. Det är enbart 11 personer
som har eller har haft insatser i dessa kategorier. I de flesta akter finns en
genomförandeplan som gjorts tillsammans med de enskilda. Genomförandeplan saknas
i ett ärende. I genomförandeplanerna finns beskrivet vilka insatser som ska utföras
samt när och hur.
Frågor som uppkommit till handläggare när de informerat och beslutat om insatser
med förenklat beslutsfattande är att några personer enbart vill ha hjälp med t ex städ.
Självklart ska ingen beviljas mer insatser än nödvändigt. Detta har komplicerat flödet i
verksamhetssystem då det förenklade beslutsfattandet enligt riktlinjen finns i två
kategorier 7 timmar per månad eller 15 timmar per månad. Det går inte enbart att välja
en insats t ex. enbart städ. Detta har istället framkommit i genomförandeplan och i
utförarnas planeringssystem.
En farhåga inför införandet var att utförare skulle planera de beviljade timmarna. På så
sätt få ersättning för så kallad ”bomtid”.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Angående dessa hemtjänstinsatser med kategorier, service 67 år och service 80 år,
föreslås en ny ålderskategori, personer över 70 år.
Insatserna service 67 år och service 80 år som beviljas idag föreslås ändras till en
beslutsform ”förenklat beslutsfattande” med insatser som följer schablontid för övriga
hemtjänstinsatser i stället för antal timmar per månad. Detta skulle i
verksamhetssystemet innebära beslutsform förenklat beslutsfattande med olika
insatstyper, städ, tvätt, inköp, promenad, matdistribution och trygghetslarm. Detta
skulle göra det möjligt att ge de insatser personer behöver ur urvalet istället för att
beviljas fler insatser än man begärt. Det skulle också underlätta i statistikframtagandet
eftersom det med stor sannolikhet inom en snar framtid kommer att ingå i
Socialstyrelsens statistik att lämna uppgifter om insatser som beslutats enligt 4 kap.
2 a § SoL.
Angående den sista punkten av insatser som kan beviljas med förenklat
beslutsfattande, ”Hemtjänst omvårdnad, i samband med hemgång från sjukhus” har
denna inte använts. Anledningen till detta är att riktlinjen som gäller för utskrivning
från sjukhus fortfarande inte är inarbetad i förvaltningen. Att i dagsläget införa en
insats som troligtvis skulle ”öppna en dörr” för landstinget att skriva ut medborgare
ännu snabbare från sjukhus skulle kunna medföra att säkerheten för våra medborgare
försämrades. Denna insats har diskuterats i handläggargruppen. Några tycker det är bra
att snabbt kunna sätta in en insats vid utskrivning från sjukhus utan någon planering
för att efter några dagar kunna göra en planering för eventuella insatser i hemmiljön.
Andra har tyckt sämre om insatsen då det inte finns några uppgifter att överlämna till
utförare. Detta skulle kunna innebära en stor risk för enskilda medborgare då flera
personer skrivs ut från sjukhus inte bedöms helt återställda.
Denna insats behöver fortsätta utredas på vilket sätt den ska finnas kvar. Rutiner kring
hanteringen av denna måste förtydligas så den stämmer överens med riktlinjen kring
utskrivning från sjukhus.
En iakttagelse som gjorts vid utvärderingen är att det i några ärenden med förenklat
beslutsfattande saknas uppgifter om den enskilda. I två ärenden saknas telefonnummer.
Det har inte varit krav att fylla i en skriftlig ansökan och då är det lätt att uppgifter inte
inhämtas.
Det finns också en risk i det förenklade beslutsfattandet när en ansökan inkommer på
elektronisk väg. Det finns ingen som helst kännedom om personen. Beslut fattas enbart
med grund av uppfyllda kriterier. Det kan finnas bakgrundsinformation som borde
funnits för att utförare ska kunna genomföra insatser på ett tryggt och säkert sätt.
Därför föreslås att ansökningsblankett för förenklat beslutsfattande revideras och att
det förs in ett krav i riktlinjen för att ta in sådana uppgifter som kan behövas för
utförandet, viss bakgrundsinformation och hälsotillstånd. Dessa uppgifter ska bifogas
uppdraget till utförare som tar fram genomförandeplan.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Medborgarfunktionen

TJÄNSTESKRIVELSE

6 (6)

Datum

Vår beteckning

2019-08-15

VON/2018:34 - 710

Förvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen förestår att matdistribution och trygghetslarm
fortsätter ingå inom det förenklade beslutsfattande men med höjd åldersgräns, till 70
år.
Angående hemtjänstinsatserna som finns i två kategorier utifrån åldrarna 67 och 80 år
föreslås ändras till att gälla en ålderskategori, personer över 70 år.
Insatserna som beviljas föreslås ändras till en beslutsform ”förenklat beslutsfattande”
med insatser som följer schablontid för övriga hemtjänstinsatser i stället för antal
timmar per månad. Detta skulle i verksamhetssystemet innebära beslutsform förenklat
beslutsfattande med olika insatstyper, städ, tvätt, inköp, promenad, matdistribution och
trygghetslarm. Insatserna som beviljas inom ramen ska följa de schablontider som
finns för övriga hemtjänstinsatser.
Slutligen föreslås ett avvaktande med insatsen Hemtjänst omvårdnad, i samband med
hemgång från sjukhus tills den landstingsgemensamma riktlinjen för trygg och säker
hemgång från sjukhus är helt inarbetad.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Pia Aalto
Enhetschef

Beslutet skickas till: Medborgarfunktionen, IT-samordnare, Webben, Utförare enligt
LOV, Akten

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se
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RIKTLINJE
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

FÖRENKLAT BESLUTSFATTANDE OM
HEMTJÄNST FÖR ÄLDRE

Målgrupp

Gällande utgåva nr.

Datum

Biståndshandläggare, chefer och personal hemtjänst

12

2018-08-302019-1001

Förvaltare

Ersätter utgåva nr.

Datum

Enhetschef medborgarfunktion

1

2018-08-30

Beslutande

Tidpunkt för uppföljning

Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30, § 79

2019-08-312020-10-01

FÖRSLAG
Riktlinje för förenklat beslutsfattande om hemtjänst för
äldre
Bakgrund
Regeringen beslutade i maj 2018 om att införa en ny bestämmelse i socialtjänstlagen
(SoL) innebärande 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 insatser beviljas med stöd av 4 kap.
2 a § SoL.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 7 juni 2018, § 60, att införande förenklat
beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt förvaltningens förslag. Vid uppföljning
av riktlinjen, augusti 2019 föreslås förändringar för hanteringen av dessa ärendeslag.
Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram en riktlinje.
Överordnade styrdokument
Socialtjänstlagen (2001:435).
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Katrineholms kommun har förenklat beslutsfattande med stöd av 4 kap. 2 a §
socialtjänstlagen (SoL) avseende vissa insatser för äldre enligt följande kategorier:



Matdistribution och trygghetslarm för personer över 67 år 70 år.
Hemtjänst service, i form av städ och tvätt till en omfattning av högst 7 timmar
per månad till personer över 67 år.
 Hemtjänst service, i form av städ, tvätt, inköp och promenader till en omfattning
av högst 15 timmar per månad till personer över 80 år.
 Hemtjänst i form av städ, tvätt, inköp och promenad för personer över 70 år.
Från och med den 1 januari 2019 även:


Hemtjänst omvårdnad, i samband med hemgång från sjukhus till personer över 67
år som sedan tidigare inte har hemtjänst i form av omvårdnadsinsatser. Denna
insats ska uppgå till en omfattning av maximalt tre timmar per dag. Detta beslut
ska gälla under högst tre dagar då en ny bedömning ska göras för att utreda behov
av fortsatta insatser.

Ett förenklat beslutsfattande innebär att den sökande gör en ansökan. Ett förenklat
beslutsfattande innebär att den sökande gör en ansökan på en särskild blankett –
FÖRENKLAD HANDLÄGGNING.
Någon individuell bedömning ska inte göras i det enskilda ärendet.
Godkänd (underskrift beslutande):

Ska publiceras på

X Intranät X Webb
Rubrik till Intranät/Webb:
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Publicerad (underskrift och datum)
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RIKTLINJE
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
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FÖRENKLAT BESLUTSFATTANDE OM
HEMTJÄNST FÖR ÄLDRE

Det är vård- och omsorgsnämndens nedan fastställda kriterier som gäller för beslut.
Kriterier för förenklat beslutsfattande
 uppfyller kriterierna för ålder
 folkbokförd i Katrineholms kommun
 bor i ordinärt boende
 själv kan besluta, planera samt följa en genomförandeplan.
Om sökanden är maka, make eller sambo ska båda uppfylla ovan fastställda kriterier.
Besluten är ej överklagningsbara
Beslut enligt bestämmelsen i 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (SoL) är inte
överklagningsbart genom förvaltningsbesvär utan kan enbart bli föremål för
domstolsprövning genom s.k. laglighetsprövning enligt 13 kap. Kommunallagen.
Om sökanden har behov av andra insatser än vad beslut medger har sökanden rätt att
söka om utökning av insatser enligt 4 kap 1 § SoL där en individuell bedömning görs
av behoven.
Beslutens längd
Då införandet av förenklat beslutsfattande gäller under försöksperiod, gäller beslutet
längst till och med 31 augusti 2019. Om behovet förändras kan beslutet komma att
upphöra tidigare.
Rutiner
Förvaltningen har tagit fram särskilda rutiner för handläggning av ärenden med
förenklat beslutsfattande samt anvisningar för de olika insatserna som ingår.
_________
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Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-07-31

VON/2018:38 - 042

Ert datum

Er beteckning

Förvaltningsledningen
Vår handläggare

Susanna Kullman, verksamhetschef MYS & HSV

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om ombudgetering av investeringar
år 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förlaget till ombudgetering av
investeringar för 2019.

Sammanfattning av ärendet
I årets investeringsbudget finns 800 tkr avsatta för brandsäkerhet. Förvaltningens
ekonomiska uppföljning visar att det här finns ett överskott, då planerade insatser är av
sådan karaktär att de i huvudsak belastar driftsbudgeten. Därav önskar vård- och
omsorgsförvaltningen att ombudgetera 700 tkr till annat prioriterat säkerhetsarbete,
nämligen inköp av nyckelskåp och läkemedelsskåp med möjlighet att logga användare.
Förvaltningen föreslår därmed att investeringsmedel om 700 tkr överförs från brandsäkerhet,
till annat säkerhetsarbete, vilket gäller inköp av ovan beskrivna nyckel- och läkemedelsskåp.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Susanna Kullman
Verksamhetschef Myndighets- och
specialistfunktionen samt HSV

Beslutet skickas till: Förvaltningschef, controller, verksamhetschef MYS & HSV, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Lars.Carlberg@katrineholm.se
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Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2019-08-15

VON/2019:57 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Eva Glennåker, ekonom

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till ändringar i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
revidera styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag, att gälla från den
1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom
vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
Utöver vissa redaktionella justeringar föreslår förvaltningen i det bifogade förslaget
bland annat följande ändringar:


En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution.



Avgifterna för måltider struktureras om så att läsaren lättare ska hitta rätt
information.



En höjning av hyror för särskilda boendeformer.

Vad gäller höjningen av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett
med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras utifrån en
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om
självkostnadspris.
Höjningen av hyrorna utgår från den generella hyresökningen för verksamheten.
Vissa av de föreslagna redaktionella ändringarna ställde sig vård- och
omsorgsnämnden bakom 2018-04-26 § 47. Förslaget återremitterades dock av
kommunfullmäktige 2018-06-18 § 77. Ändringarna i KFS 4.13 Avgifter inom vårdoch omsorgsnämndens verksamhet behandlades då i samma ärende som ett förslag om
ändringar i KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa).
Återremissen av de båda styrdokumenten föranleddes av ett förslag till strykning i KFS
4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) gällande hyror och brukare inom LSS.
Den föreslagna strykningen som sådan har dock ingen koppling till innehållet i KFS
4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
Vård- och omsorgsförvaltningen avser mot bakgrund av kommunfullmäktiges
återremiss återkomma med ett nytt förslag avseende KFS 4.22 Avgifter inom vård och
omsorg (maxtaxa).
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 19
E-post: Eva.Glennaker@katrineholm.se
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

2019-08-15

VON/2019:57 - 042

Ärendets handlingar


Förslag till ändringar i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Eva Glennåker
Ekonom

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 19
E-post: Eva.Glennaker@katrineholm.se
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till ändringar är
markerade med färgad över- respektive understruken text.

Styrdokument

Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens
verksamhet
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.13)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2017-11-20, § 189
Giltighetstid från 2018-01-01 och tillsvidare
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Beslutshistorik
Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119
Ändrad av kommunfullmäktige
2005-11-21, § 190,
2006-11-20, § 20,
2007-11-19, § 275,
2008-03-17, § 44,
2008-11-17, § 200,
2009-02-09, § 25,
2009-03-16, § 42,
2009-11-16, § 188,
2009-12-14, § 221,
2010-11-15, § 11,
2011-11-21, § 303
2012-11-19, § 242
2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
2017-11-20, § 189
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens
verksamhet
Förklaringar
SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt SoL)
Avgift
Restauranger i vårdboenden och servicehus

Frukost i servicehusets restaurang
Lunch vid dag- och områdescentraler samt
matdistribution
Kvällsmåltid
Dessert

24 23 kronor/dag
64 62 kronor/dag
32 31 kronor/dag
6 kronor/dag

Matdistribution
Lunch utan tillbehör
59 kronor/dag
Månadsabonnemang matdistribution avser betalning 1 860 kronor/månad
för 30 dagar
Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser
betalning för 30 dagar)
Kvällsmåltid
Dessert
Vårdboende och gruppboende
Måltidsabonnemang på vårdboende och
gruppboende

1 691 kronor/månad
32 31 kronor/dag
6 kronor/dag

3 536 3 450
kronor/månad

Avgift för mat vid korttidsvistelse
Kvällsmåltid
Dessert
Övrigt

115 kronor/dygn
31 kronor/dag
5 kronor/dag

Avgift för mat Måltider vid
korttidsvistelse

118 115 kronor/dygn
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Deltagande i Måltider vid dagverksamhet

77 75 kronor/dag

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt LSS och SoL)
Daglig verksamhet

Avgift
Resurscentrets självkostnad exkl.
personalkostnaden vid resurscentret

Korttidsvistelse

35 34 kronor per måltid

Korttidstillsyn
• Mellanmål eller frukost
• Lunch

22 21 kronor
Självkostnadspris (se daglig verksamhet)

Hyror på särskilda boendeformer (vårdboende och gruppboende för
dementa)
Boende i vårdboende och gruppboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är
på 24 - 50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och ca 10 - 20
kvadratmeter av gemensamhetsytorna.
Hyrorna är indelade i fyra olika nivåer efter formen av boende:
Hyra
≥ 32 kvm med trinett och sovalkov
(238 stycken)

5 177 5 000
kronor/månad

≥ 38 kvm med trinett (7 stycken)
Finns på Furuliden, Yngaregården
och Almgården

5 177 5 000
kronor/månad

33 kvm utan trinett (27 stycken)
Finns på Igelkotten

4 762 4 600
kronor/månad

24 kvm utan trinett (3 stycken)
Finns på Almgården och
Yngaregården

4 214 4 070
kronor/månad

Enkelrum Lövåsens vårdboende

5 177 5 000
kronor/månad

Dubblett på boende

5 919 5 717
kronor/månad
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt
20 § LSS, skall avgift tas ut enligt reglerna i Socialtjänstlagens 8 kap. 1 §.
Avgift
Avgift för barn under 18 år

Beräkning av underhållsstöd för
försörjningsskyldiga vårdnadshavare

Avgift för ungdom över 18 år utan Beräkning av underhållsstöd för
egen inkomst
försörjningsskyldiga föräldrar, faktura
ställd till ungdom
Avgift för ungdom över 18 år med Avgift för hyra 0,5539 0,5 gånger
egen inkomst (aktivitetsersättning) prisbasbeloppet så kallat
högkostnadsskydd. (Under förutsättning
att riksdagen fattar beslut om höjt
avgiftstak höjs avgiften till 0,539 gånger
prisbasbeloppet)
Avgift för mat enligt konsumentverkets
beräkningar

Övriga avgifter
Avgift
Ledsagarservice enligt SoL (sjukoch behandlingsresor undantagna)

20 kronor/tillfälle

Trygghetslarm utanför särskilt
boende

275 kronor/månad

Förlust av larmklocka

750 kronor

Förlust av hela larmenheten

1 500 kronor

Hemtjänst hos enskild i eget
ordinärt boende upp till 6 timmar
per månad

Enligt KFS 4.22

53

Avgifter inom vård och omsorg enligt SOL.
Årlig uppräkning sker. För information om
gällande taxa - kontakta vård- och
omsorgsförvaltningen.
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
Aktivitet

Avgift

Hembesök av sjuksköterska hos
patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara
LandstingetsRegion Sörmlands
patientavgifter inom primärvården Besök hos distriktssköterskapå
vårdcentral.

Avgiften ska motsvara Landstingets
Hembesök av arbetsterapeut och
sjukgymnast hos patienter ej inskrivna i Region Sörmlands patientavgifter inom
primärvården – Besök på vårdcentral.
hemsjukvården
Sörmlands Regelverk - Avgifter och
priser
Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna Avgiften ska motsvara Landstinget
i hemsjukvården och i särskilt boende Region Sörmlands Regelverk - Avgifter
och priser
Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i
hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är avgiftsfria.
Resor
Till och från daglig verksamhet för
personer med funktionsnedsättning
enligt LSS/SoL

Avgiften följer KFS 4.14
Färdtjänsttaxa, Månadskort för
arbetsresorResor till
dagverksamhet.Månadskort för
personer med beslut om daglig
verksamhet

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Patientavgift inkontinenshjälpmedel

100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller inte boenden på SÄBO (särskilda boenden) och boenden
på LSS-boende.
Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende.
Kommunerna ansvarar för vuxna brukare, vars åldergrupp ska harmonisera med
hemsjukvården och särskilt boende

54

55

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2019-08-15

VON/2019:57 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Eva Glennåker

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till ändring i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
revidera KFS 4.14 Färdtjänsttaxa i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens
förslag, att gälla från den 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14
Färdtjänsttaxa som reviderades av kommunfullmäktige senast den 16 juni 2014.
Förvaltningens förslag till ändringar omfattar bland annat en höjning av milpriset vid
resor in i annan kommun. Höjningen motiveras av ökade kostnader samt att
harmonisera prissättningen med andra kommuner i länet.
Ärendets handlingar


Förslag till ändringar i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Eva Glennåker
Ekonom

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 19
E-post: eva.glennaker@katrineholm.se
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Styrdokument

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till
ändringar är markerade med färgad överrespektive understruken text.

Färdtjänsttaxa

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.14)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16, § 76
Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 § 112
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Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16, § 21
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2003-06-16, § 172 (egenavgiften),
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2008-11-17, § 200 (egenavgiften för färdtjänst),
2009-11-16, § 188 (egenavgiften för färdtjänst),
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2011-11-21, § 303
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Datum

2014-06-16

Avgifterna gäller från och med 2014-07-01

Färdtjänsttaxa
Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med taxi och
specialfordon
Avgifterna är zonindelade. Zonerna är beräknade på ungefärligt avstånd i
systemet, vilket innebär att avståndsmätningen mellan två adresser ej inte alltid
är exakta.
Zon
1 mindre än 6 km
2 ca 6 km - 11 km
3 ca 11 km –
kommungränsen

Egenavgift/enkelresa
46 kronor
56 kronor
66 kronor

Vid resa över 30 km tillkommer 20 30 kr per påbörjad mil om resan går in i
annan kommun. Denna avgift uttas efter tre mils resa.
Färdtjänstberättigad som har tillstånd till ledsagare har rätt att ha ledsagaren med
kostnadsfritt vid resa med taxi och specialfordon.
Medresenär betalar enligt gällande egenavgift.

Månadskort för arbetsresor för personer med
funktionsnedsättning
Färdtjänstberättigad Personer med funktionsnedsättning och som inte på annat
sätt kan ta sig till arbete äger rätt att köpa månadskort för arbetsresor mellan
bostad och arbetsplats/daglig verksamhet respektive för studieresor mellan
bostad och gymnasieskolan. För resenär med sådant månadskort uttages ingen
egenavgift för resan.
Månadskort

Kostnad
Enligt länstrafikens gällande taxa
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Datum

2014-06-16

Resor till dagverksamhet och dagrehabilitering
Färdtjänstberättigad Personer med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av
träning och som inte på annat sätt kan ta sig till verksamheten äger rätt att köpa
månadskort för resor mellan bostad och till dagverksamhet/dagrehabilitering.
Resor
dagverksamhet/
dagrehabilitering

Avgift
400 kronor per månad eller 100 kr per vecka
vid kortvariga behov
___________________________
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Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2019-06-25

VON/2019:57 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Anders Jansson

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till vård- och omsorgsnämndens underlag för
övergripande plan med budget 2020
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan
med budget 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I april 2019 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om
Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022. I direktivet gavs nämnderna i
uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför
beredningen av övergripande plan med budget 2020.
Övergripande plan med budget ska enligt kommunens styrsystem behandlas i
kommunstyrelsen i oktober och fastställas av kommunfullmäktige i november.
Vård- och omsorgsförvaltningen har med utgångspunkt från planeringsdirektivet
upprättat förslag till vård- och omsorgsnämndens underlag till kommunfullmäktiges
övergripande plan med budget 2020. Förslaget ska MBL-förhandlas den 27 augusti
2019. Protokollet kommer att delas ut på sammanträdet.
Ärendets handlingar


Förslag till vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med
budget 2020

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Anders Jansson
Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-48 80 47
E-post: Anders.Jansson@katrineholm.se
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Inledning
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den
kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för
alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet
fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och
bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån
kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens
övergripande plan med budget.
Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget som behandlas i
kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande
planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med budget fastställas i
december.

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi
lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för
handling och förändring.
Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen
(2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).
Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt
boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, boendestöd, dagverksamhet och
daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för
verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens
hemtjänst.
I nämndens ansvar ingår prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag
(1997:735) om riksfärdtjänst.
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Mål och förutsättningar
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Nya ingångar till arbete inom vård och omsorg
Det finns idag en stor grupp potentiella medarbetare som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden, inte
minst i form av nyanlända invandrare inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Att hitta sätt för dessa personer
att etablera sig i arbetslivet är av avgörande betydelse för att klara välfärdens utmaningar. Under 2019
har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med dessa målgrupper, bland annat tillsammans med
Viadidakt och service- och teknikförvaltningen. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av
flera viktiga verktyg för att säkra förvaltningens framtida kompetensförsörjning. Detta arbete behöver
således fortsätta under den kommande planperioden.
Nya viktiga ingångar för att rekrytera personal till vård och omsorg är inflödet från den kommunala
vuxenutbildningen och att ta emot praktikanter och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Vård- och
omsorgsförvaltningen behöver också fortsätta arbetet med att bredda rekryteringen och stödja
språkkompetensen hos personer med utländsk bakgrund. Under 2019 har vård- och
omsorgsförvaltningen också ställt sig bakom Viadidakts ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan
om att från 2020 förlägga yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg i Katrineholm.

Nämndens resultatmål 2019
Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Trygga utomhusmiljöer
Under 2020 pågår planering, nybyggnation och renovering av boenden för vård- och omsorgsnämndens
brukare. För att skapa ett väl fungerande vardagsliv för såväl brukare, besökare och personal ska
förvaltningen verka för att utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara inbjudande,
trivsamma och trygga.

Nämndens resultatmål 2019
Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

Trygg vård & omsorg
Nästa steg i arbetet med boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare
De senaste åren har ett tydligt fokus för vård- och omsorgsnämnden varit att skapa fler platser inom
särskilt boende för att möta den åldrande befolkningens kommande behov. I början av 2021 beräknas de
första brukarna kunna flytta in på det nya äldreboendet Dufvegården. Arbetet med förberedelser för
öppnandet av detta boende kommer att intensifieras under 2020, inflyttning av möbler och utrustning
startar sannolikt under slutet av året. Ungefär samtidigt som Dufvegården öppnas ska enligt nuvarande
planering även en ny gruppbostad enligt LSS, för personer med neuropsykiatrisk diagnos, stå färdig. Ett
förberedelsearbete för starten av detta boende kommer också att behöva ske under nästa år.
Öppnandet av Dufvegården, med sina nära 100 platser, ger förutsättningar att ta nästa steg i det
långsiktiga arbetet med att utveckla och dimensionera boendestrukturen för vård- och omsorgsnämndens
brukare. En möjlighet, som identifierades redan i förarbetet, är att kombinera uppstarten av Dufvegården
med att tillfälligt stänga något annat boende för renovering. Målsättningen om att befintliga boenden ska
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renoveras, utifrån de behov som finns av modernisering, lyfts också i kommunplanen. En första
inventering av befintliga boenden har genomförts av vård- och omsorgsförvaltningen. Denna indikerar att
många av byggnaderna har ett omfattande behov av upprustning.
I detta arbete behöver också hänsyn tas till kommande behov av platser inom såväl äldreomsorg som
funktionsstöd. Inom funktionsstöd ses i dagsläget ett behov av ett nytt gruppboende för brukare inom
socialpsykiatrin. För denna målgrupp kan även korttidsplatser behöva tillskapas, för att möta behovet av
snabba utskrivningar från slutenvården.
För detta fortsatta arbete med boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare, oavsett om
kommande renoveringar medför eventuella flyttkedjor inom beståndet, behöver en detaljerad planering
upprättas. I detta steg kommer praktiska såväl som ekonomiska överväganden att vara av stor betydelse
för ordningsföljden på prioriterade åtgärder. I det fall eventuella flyttar även skulle omfatta befintliga
brukare måste därutöver en omfattande planering göras med hänsyn taget till att detta innebär en stor
påverkan för de som berörs.
Fortsatt fokus på den gemensamma värdegrunden
Arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen består av ständiga möten med människor. En god
värdegrund och ett gott bemötande är grundläggande utgångspunkter i detta arbete. Det har sedan
länge bedrivits ett arbete med värdegrundsfrågor inom förvaltningen och värdegrundsbegreppet är känt i
verksamheten. År 2011 infördes också en nationell värdegrund gällande omsorgen om äldre i
socialtjänstlagen.
Ett förvaltningsövergripande arbete för att implementera och förstärka värdegrundsarbetet inom
organisationen har initierats 2019. Under 2020 kommer arbetet att intensifieras ytterligare genom
utbildningsinsatser och eget vägledningsmaterial.
Välfärdsteknik och digitalisering
I kommunplanen betonas vikten av att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Välfärdtekniska
lösningar ska bidra till att göra vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Vård- och
omsorgsnämndens verksamheter ska varje år pröva minst två nya tekniska lösningar. Arbetet med att
inom befintlig ram arbeta för detta fortsätter under 2020.

Upphandling av trygghetslarm möjliggör ny teknik
Vård- och omsorgsförvaltningen genomför under 2019 upphandlingar av trygghetslarm för hemtjänst
respektive särskilt boende. Erfarenheter från tidigare avtal och lösningar gör att verksamheten prioriterar
driftsäkerhet, modern teknik och möjlighet att kunna använda olika tillbehör i dessa upphandlingar.
Upphandlingarna förväntas ge ökade möjligheter till anpassning utifrån brukarnas individuella behov.
Bland annat ska de nya lösningarna förenkla hanteringen av tillbehör för digital fjärrtillsyn. De nya
lösningarna förväntas också kunna frigöra tid för personalen, som är verksamhetens viktigaste resurs.
Införandet av ett nytt trygghetslarm för hemtjänstens brukare beräknas kunna starta under andra
halvåret 2019. För särskilt boende beräknas ett nytt avtal kunna vara klart till årsskiftet 2019/2020.
Implementeringen av de nya lösningarna kommer att vara en prioriterad uppgift under 2020.
Resurskrävande brukare inom särskilt boende äldre
Inom särskilt boende äldre framträder en delvis ny grupp resurskrävande brukare. Det rör sig om ett fåtal
individer med behov och beteendemönster som medför en tydlig utmaning för verksamheten. För att
tillgodose brukarnas behov behövs en högre bemanning och en anpassad fysisk miljö.
Arbetet med att utveckla verksamheten för att möta dessa behov kommer att fortsätta 2020. Målet är att
säkerställa både en god omvårdnad anpassad för dessa och andra brukare, samt en trygg arbetsmiljö för
de anställda.
Förändringar i lagstiftningen
Det pågår för närvarande ett antal processer och utredningar som kan leda till betydande förändringar i
lagstiftningen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Hjälp med andning nytt grundläggande behov för personlig assistans
I februari 2019 remitterade regeringen ett förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa
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funktionshindrade (LSS). Förslagen innebar att behov av hjälp med andning och sondmatning skulle
utgöra sådana grundläggande behov som skulle kunna ge rätt till personlig assistans. I regeringens
lagrådsremiss från slutet av maj justerades dock förslaget utifrån bedömningen att sondmatning redan
ska anses ingå i det grundläggande behovet måltider. Det slutliga förslaget syftar således till att personer
som ingår i personkretsen för LSS, och som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver
hjälp med andning, ska kunna ansöka om stöd av personlig assistans. Denna lagändring, som innebär ett
nytt åliggande för kommunerna, föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

Översyn av socialtjänstlagen - Framtidens socialtjänst (SOU)
Det pågår en bred översyn av socialtjänstlagen som ska slutredovisas i juni 2020. En särskild utredare
har fått regeringens uppdrag att se över lagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Enligt ett
tilläggsdirektiv till det ursprungliga kommittédirektivet ska utredningen särskilt pröva om äldre som grupp
ska brytas ur socialtjänstlagen och därmed särregleras genom en egen lag. Utredningens resultat och
kommande lagförslag, eventuellt med ett ställningstagande om en särreglering för äldre, kommer
sannolikt att medföra konsekvenser för kommunerna.

Översyn av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade
I januari 2019 överlämnade LSS-utredningen sitt slutbetänkande Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt

ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS för vilka kommunen ska vara huvudman.
Den nya lagen förslås träda i kraft den 1 januari 2022. Samtidigt som betänkandet överlämnats har dock
regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att en ny
assistansutredning ska tillsättas med målsättningen att ha en förändrad lagstiftning till 2021.

Nämndens resultatmål 2019
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet
KS, VON, KFAB
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg
KULN, VON
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas
STN, VON
Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg
VON
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande
SOCN, VON
Anhörigstödet ska utvecklas
SOCN, VON
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras
BIN, KULN, SOCN
Kommunens kostnader för placeringar ska minska
BIN, SOCN, VON

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Fortsatt fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet
Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa dessa
utifrån brukarnas önskemål kommer att fortsätta under 2020. I detta arbete är medarbetarnas
engagemang och kreativitet av avgörande betydelse. Brukarråd och boendemöten kommer att användas
för att hämta in förbättringsförslag samt för att återkoppla arbetet.
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Verksamhetens fokus på aktiviteter för brukarna är inte bara ett sätt att skapa trevliga stunder i
vardagen. En innehållsrik dag med sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet är grunden
för människors välmående. Exempelvis har det som händer under dagen stor betydelse för hur
nattsömnen blir för en människa.
Under 2020 fortsätter även arbetet med den formaliserade samverkan mellan vård- och
omsorgsnämndens och kulturnämndens verksamheter. Arbetssättet ligger i linje med kommunplanens
prioriteringar om att kommunen ska underlätta för alla invånare att ta del av kulturutbudet "oavsett om
man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning".

Nämndens resultatmål 2019
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

Hållbar miljö
Minskad energianvändning
Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resfria möten, samåkning, cykel och gång ett sätt att
bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Ett införande av digital fjärrtillsyn, som på sikt kan bli
ett alternativ för vissa brukare inom hemtjänsten, kommer också att kunna bidra till minskad
energianvändning. Vidare finns vård- och omsorgsförvaltningen representerad i kommunens
digitaliseringsforum och arbetar aktivt med digitalisering och utvecklande av e-tjänster inom
förvaltningens olika verksamheter.
Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och
utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen. I kommunplanen
anges bland annat att all mat som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart.

Nämndens resultatmål 2019
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro
Vård- och omsorgsförvaltningen har stora utmaningar. Förvaltningens huvudfokus för 2020 är att
fortsätta det arbete som skett under 2019 kring ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro.
Målsättningen är att långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg, samt att skapa handlingskraft inför
framtidens utmaningar.

Ekonomi i balans
År 2020 försvinner den tillfälliga ramförstärkningen om 18 miljoner kronor vård- och omsorgsnämnden
haft under 2019. Under 2020 ska arbetet för att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare kan
anpassas till förändringar i brukarnas behov, fortsätta. Målsättningen är att därigenom nå en ekonomi i
balans. Inför 2021 ses dock betydande ekonomiska utmaningar i och med att både ett nytt äldreboende
och en ny gruppbostad ska öppnas detta år.

Ny organisation träder i kraft
Stor ledningskraft kommer att behöva prioriteras för implementeringen av vård- och
omsorgsförvaltningens nya organisation som träder i kraft 2020. I den nya organisationen samlas
verksamheterna i områdena äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med att minska
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antalet verksamhetsområden inom förvaltningen är att förbättra samverkan och stärka
helhetsperspektivet. Justeringen av organisationen ska ge bättre förutsättningar för tydligare styrning,
ökad effektivitet och höjd delaktighet inom förvaltningens verksamheter.

Minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsglädje
En prioriterad uppgift under 2020 är att minska de höga sjukskrivningstalen. Förvaltningens arbete för att
minska sjukfrånvaron behöver intensifieras ytterligare. I detta arbete är ökad delaktighet, trivsel på
jobbet, arbetsglädje och hälsofrämjande åtgärder viktiga faktorer.
I syfte att öka delaktigheten kommer också den nya organisationen att ha samverkansgrupper, för dialog
mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, på alla nivåer: enhetsnivå, områdesnivå och
förvaltningsnivå. Idag saknas detta på områdesnivån.
Kompetensförsörjning
Andelen äldre i befolkningen ökar och år 2020 fyller de första 40-talisterna 80 år. Vård- och
omsorgsnämnden kommer under det kommande årtiondet att stå inför påtagliga utmaningar med att
möta den åldrande befolkningens behov av vård och omsorg. Samtidigt som verksamheten ökar i volym
förväntas andelen av befolkningen som är i yrkesaktiv ålder att minska. Dessa omständigheter kommer
att bidra både till ett ökat rekryteringsbehov och till en hårdnande konkurrens om arbetskraften.
Förutom att rekryteringar behövs för att volymerna ökar, behöver också nya medarbetare ersätta dem
som lämnar arbetslivet och går i pension. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns idag ett stort antal
medarbetare som närmar sig pensionsåldern.
Mot denna bakgrund kommer rekryterings- och bemanningsfrågorna att vara centrala under kommande
år. Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor inom vård- och omsorg kan också tydligt komma att
påverkas av förändringar i det statliga regelverket. För närvarande pågår processer som berör två av
förvaltningens stora yrkesgrupper, undersköterskor och personliga assistenter.

Undersköterska föreslås bli skyddad yrkestitel
I april 2019 överlämnade den utredning, som på regeringens uppdrag utrett hur yrket undersköterska ska
regleras sitt slutbetänkande, Stärkt kompetens i vård och omsorg. I betänkandet föreslås att yrket
undersköterska ska regleras genom en skyddad yrkestitel med bestämda yrkeskvalifikationer. Endast den
som avlagt undersköterskeexamen, eller efter validering anses ha motsvarande kompetens, ska efter
ansökan få ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Regleringen föreslås träda i kraft
2025.
Utredningens bedömning är att införandet av en reglering kommer att medföra en ökad konkurrens om
personer med yrkestiteln undersköterska, då dessa till en början kommer att vara relativt få i förhållande
till behovet.

Översyn av yrket personlig assistent
På regeringens uppdrag pågår för närvarande en översyn av yrket personlig assistent. Även om
utredningen inte fått i uppdrag att utreda frågan om formella utbildningskrav för personliga assistenter
ska utredningen bland annat "lämna förslag på hur informations- eller kompetensutvecklingsinsatser kan
stärka kvaliteten i yrket personlig assistent". Uppdraget ska slutredovisas i januari 2020.

Nämndens resultatmål 2019
Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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Nämndens resultatmål 2019
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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Volymutveckling
Vård- och omsorgsnämnden
Volymmått
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi

Utfall 2018

Utfall jan-jun
2019

Prognos 2019

Prognos 2020

15 480

14 592

15 000

15 500

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern
regi

6 179

6 984

7 000

7 500

Personlig assistans beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, internt utförd

7 535

8 216

8 300

8 300

Personlig assistans beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, externt utförd

11 663

11 909

12 010

12 200

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd

718

642

650

650

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd

6 156

6 490

6 500

6 500

138

144

145

145

5

6

6

6

Belagda platser på LSS-boende
Externa placeringar LSS
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS
per månad
Beviljade timmar boendestöd per månad

237

245

250

255

1 333

1 351

1 350

1 350

Kommentar till volymmått
I jämförelse med föregående år noteras en viss minskning av det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar
per månad i intern regi. Förvaltningens bedömning är dock att förändringen till stor del förklaras av en
bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen än tidigare. Mot bakgrund av den demografiska
utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, förväntas antalet hemtjänsttimmar öka under
kommande år. Prognosen om en fortsatt ökning av hemtjänst inom extern regi ska också ses mot
bakgrund av att allt fler brukare väljer en annan utförare än kommunen.
Uppföljningen av det första halvåret visar att den kommunalt utförda personliga assistansen enligt LSS
minskar, samtidigt som den kommunalt utförda personliga assistansen enligt socialförsäkringsbalken
ökar. En bidragande orsak till denna utveckling är att Försäkringskassan fattat ett beslut som medför att
en brukare enligt LSS övergår till assistansersättning. I övrigt förklaras förändringarna vad gäller såväl
internt som externt utförd personlig assistans av tillkommande ärenden och förändringar i brukarnas
behov. Totalt sett ökar den personliga assistansen under perioden i jämförelse med föregående år.
Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras också en ökning, som dessutom förväntas fortsätta under
kommande år.
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Investerings- och
exploateringsbehov
Överg
r. mål

Kateg
ori

1-7

1-6

4

4

Benämning

Budget (tkr)
2020

Inventarier nytt äldreboende
Dufvegården

2021

Driftkostnad (tkr)
2022

2020

2021

2022

14 000

0

0

0

0

0

400

0

0

0

20

20

1 000

0

0

0

10

10

4

4

Lyftmotorer och laddare
Dufvegården

4

4

Spolos Dufvegården

4

4

Diskdesinfektorer Dufvegården

200

0

0

0

10

10

4

4

Sängar och madrasser

200

200

200

0

0

0

4

1

Person-taklyftar, befintliga
boenden

200

200

200

15

15

15

4

1

Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

5

5

5

2

4

Möbler

500

500

500

0

0

0

4

1

Medicinskåp

400

400

400

0

0

0

4

1

Brandsäkerhet

200

200

200

0

0

0

4

4

Ny teknik

400

400

400

0

0

0

7

4

Arbetsmiljöåtgärder

400

400

400

0

0

0

4

1

Aktskåp

325

0

0

0

0

0

4

4

Ny gruppbostad

700

0

0

0

0

0

19 025

2 400

2 400

20

60

60

Summa
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Särskilda
beredningsuppdrag
Underlag för handlingsplan för jämställdhet
Förslag prioriterade
CEMR-artikar 20202023

Koppling till
övergr. mål (1-7)

Artikel 15 - Social omsorg
och sociala tjänster

Trygg vård och
omsorg

Analys gällande riskbedömning samt handlingsplaner i Senior Alert

Artikel 15 - Social omsorg
och sociala tjänster

Trygg vård och
omsorg

Aktgranskning av myndighetsbeslut och statistikredovisning

Artikel17 – Vård av
anhöriga

Trygg vård och
omsorg

Redovisning av arbetet med anhörigstöd på enheterna utifrån den
länsövergripande anhörigstrategin i Sörmland

Artikel17 – Vård av
anhöriga

Trygg vård och
omsorg

Redovisa anhörigstödets arbete utifrån ett genusperspektiv

Förslag till prioriterade åtgärder 2020

Inför 2020 ska den kommunövergripande handlingsplanenen för jämställdhet enligt CEMR revideras
(CEMR - Council of European Municipalities and Regions). Handlingsplanen togs fram med anledning av
att Katrineholms kommun undertecknade den så kallade CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå.
Vård- och omsorgsförvaltningens fokus är att genom föreslagna åtgärder undersöka om det finns
skillnader mellan män och kvinnor i hur omsorgen och vården ges. Syftet är att detta kunskapsunderlag
ska användas för att undanröja eventuella strukturella skillnader i utförda insatser.

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel
Vård- och omsorgsförvaltningen avser att utifrån jämförelser och goda exempel fortsätta arbetet med att
utveckla den kommunalt utförda hemtjänsten. Att säkerställa en väl fungerande och kostnadseffektiv
hemtjänst är av strategisk betydelse inför de kommande årens förväntade volymökningar.
I den nationella statistiken framträder en ganska varierad bild av hemtjänsten i landet och det är svårt att
se enkla samband mellan till exempel förutsättningar och kostnader. Det finns exempelvis inga samband
mellan andelen äldre i en kommun och kostnaden per brukare i hemtjänsten.
På nationell nivå syns inte heller någon koppling mellan andelen äldre i en kommuns äldreboenden och
kostnaden per brukare i hemtjänsten. Iakttagelsen är något förvånande då en mindre andel äldre på
särskilt boende generellt borde innebära att många personer med omfattande omsorgsbehov får sitt stöd
av hemtjänsten.
I avsikt att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet beträffande hemtjänsten avser verksamheten att med
hjälp av mer djupgående analyser jämföra effektivitet och måluppfyllelse inom hemtjänsten. Det är dels
den interna verksamhetens utfall på enhetsnivå och dels andra kommuner som förvaltningen avser att
titta vidare på. Målet är att ta del och lära av framgångsrika erfarenheter och arbetssätt.
Valet på intern enhet har fallit på Norr i Katrineholms tätort. Enheten har över tid redovisat goda resultat
och jämförelsen förväntas ge stöd för övriga enheters utveckling.
Valet på andra kommuner har fallit på Lidköpings och Nynäshamns kommuner som har liknade
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förutsättningar som Katrineholm, samt goda utfall avseende kvalitet och kostnader i nationella mätningar.
Utifrån kostnad per brukare redovisar exempelvis båda jämförelsekommunerna avsevärt lägre kostnader
än Katrineholm. Samtidigt har de kvalitetsmässigt, enligt Socialstyrelsens brukarundersökning, samma
eller bättre resultat än Katrineholm. Såväl Lidköping som Nynäshamn har också sin hemtjänstverksamhet
konkurrensutsatt och arbetar med heltid som norm.
Fokus för jämförelserna kommer bland annat att ligga på hantering av ekonomi, lagen om
valfrihetssystem, heltid som norm, korttidsfrånvaro, kompetensförsörjning och planering.
Genomförandet kommer bland annat att ske genom att granska utfall och förfrågningsunderlag, samt
genom studiebesök.
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Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-08-15

VON/2019:20 - 041

Ert datum

Er beteckning

Lednings- och verksamhetsstöd
Vår handläggare

Josefin Sandqvist/MK

Vård- och omsorgsnämnden

Nattfasta - resultatmål våren 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger resultatmål för nattfastan våren 2019 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
53 % av brukarna hade en nattfasta kortare än 11 timmar vilket också är det bästa resultatet
sedan målet om elva timmars nattfasta infördes 2016.
Medelvärdet för nattfastan var under våren 2019 10 timmar och 44 minuter, detta kan
jämföras med 11 timmar och 15 minuter hösten 2018.
Den längsta fastan som uppmättes var 15 timmar och 30 minuter, medan den kortaste var 2
timmar och 10 minuter.

Åtgärder
Inför vårens nattfastemätning träffades sjuksköterskor och enhetschef innan
nattfastemätningen genomfördes. Vid samverkansmötet kom man överens om
ansvarsfördelningen. Det innebär att sjuksköterskor arbetar med individuella åtgärder för
brukare som har en lång nattfasta och enhetschefer arbetar på organisatorisk nivå för att
möjliggöra för en kortare nattfasta för alla brukare. Det är viktigt att arbeta med både
individuella åtgärder och åtgärder på gruppnivå.
Under 2019 kommer verksamheterna att fortsätta arbeta med fokus på proteinrika och
näringstäta mellanmål och täta uppföljningar av nattfasta. Även enhetschefers deltagande i
utbildningar för måltidsombud kommer att prioriteras.
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.

Ärendets handlingar


Rapport Nattfasta våren 2019, 2019-07-28

Anna-Lena Ramstedt
KATRINEHOLMS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Josefin Sandqvist
Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post:Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
74
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Målet minskad nattfasta
Med nattfasta avses 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. 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.
Vård- och omsorgsförvaltningens resultatmål är att andelen brukare i
äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än elva timmar ska öka, detta med
hänsyn till den enskildes önskemål.
I rapporten redovisas inte resultat äldre än våren år 2016. Detta eftersom
resultatmålet innan dess var satt till en nattfasta kortare än 13 timmar.
Metod för att mäta nattfasta
Sedan våren år 2009 mäts nattfastan på alla avdelningar på särskilda boenden i Katrineholms
kommun. Samtliga avdelningar redovisar tidpunkter för när brukarna äter sina olika måltider;
middag, kvällsmål, nattmål, förfrukost eller frukost. Brukare som har en frivilligt lång nattfasta
räknas som bortfall i statistiken. Frivilligt lång nattfasta innebär att en brukare erbjudits men tackat
nej till en måltid som skulle medfört att en nattfasta på elva timmar eller mer brutits. Brukare som
har mat på rummet men som inte registrerat om de ätit räknas som personer med ofrivilligt lång
nattfasta även om personen kunnat äta själv.
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Resultat
53 % av brukarna hade en nattfasta kortare än 11 timmar vilket också är det bästa resultatet sedan
målet om elva timmars nattfasta infördes 2016.
Medelvärdet för nattfastan var under våren 2019 10 timmar och 44 minuter, detta kan jämföras
med 11 timmar och 15 minuter hösten 2018.
Den längsta fastan som uppmättes var 15 timmar och 30 minuter, medan den kortaste var 2
timmar och 10 minuter.

Antal brukare ofrivillig med nattfasta < 11 timmar
I diagramet nedan redovisas mätningen av nattfastan i procent där den röda stapeln representerar
lång nattfasta och den gröna stapeln representerar kort nattfasta.
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Könsuppdelad statistik
Tabellen nedan visar att 61 % av kvinnorna hade en nattfasta kortare än elva timmar, för männen
var siffran 55 %. Detta kan jämföras med hösten 2018 då 33 % av kvinnorna respektive 54 % av
männen hade en kort nattfasta. Under föregående mätning var andelen kvinnor med lång
nattfasta ovanligt stor. Sannolikt berodde detta på att urvalet i mätningen, det vill säga antalet
deltagare, är relativt litet. Tidigare mätningar har heller inte påvisat sådana skillnader mellan
könen. Sedan målet om 11 h nattfasta antogs har tendensen snarare varit att andelen kvinnor med
kort nattfasta med någon, eller några, procentenheter högre än för män. Så är också fallet i denna
mätning.
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Resultat per avdelning
Tabellen nedan visar resultat per avdelning för höstens mätning i genomsnitt. De röda rutorna står för en
genomsnittlig nattfasta längre än 11 timmar och de gröna rutorna betyder att avdelningen har en
genomsnittlig nattfasta som är kortare än 11 timmar.

Boende/Avdelning
Almgården
Almen
Eken
Linden
Furuliden
Björken
Eken
Gullvivan
Kastanjen
Prästkragen
Liljan
Igelkotten
Tallåsgården
Solgläntan vån 3
Solgläntan vån 4
Malmgården
Vån 1 och vån 2
Norrgläntan
Hus B
Hus C
Hus D
Hus E
Hus F
Lövåsgården
Nyäng
Hagtorp
Stensätter
Bomstugan
Karlslund
Gustavsro
Lindhem
Majbacka
Rosendal
Pantern
Solhöjden
Söderåsen
Strandgården
A1 Tranmo
A2 Sörtorp
B1 Ramsnäs
B2 Loviseberg
B3 Rostorp
C1 Björnmo
C2 Barksätter
Vallgården
Blåklinten
Vallmon
Prästkragen
Yngaregården
Björken
Blåsippan
Solrosen

Antal brukare

Antal timmar i genomsnitt

Antal brukare med nattfasta < 11 h

7
9
6

9,59
12,10
10,45

3
2
3

6
4
5
8
9
7

12,29
13,45
11,44
12,06
9,18
12,11

0
0
2
2
6
2

8
10
5

7,54
9,44
10,53

7
6
3

10

9,44

8

3
5
8
8
5

10
10,05
11,16
11,3
8,50

2
4
3
3
5

9
6
6
8
6
7
1
7
8

9,28
12,08
12,11
14,08
13,08
11,24
7,30
9,53
8,55

9
2
1
0
1
3
1
7
4

7
6

9,34
8,40

6
5

7
7
8
7
5
5
5

10,25
9,12
9,28
9,53
10,25
10,25
7,28

5
6
7
6
4
3
5

6
7
5

10,37
11,53
14,46

1
3
0

4
5
5

12,03
12,39
11,06

2
1
3
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Åtgärder
Efter nattfastemätningen våren 2017 tog verksamheten fram en strategi bestående av fyra
fokusområden. Dessa områden är samverkan mellan professioner, ledarskap, utbildning av
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. Verksamheten har förbättrat sitt resultat med hjälp
av detta arbetssätt och kommer därför även i fortsättningen att arbeta på liknande vis.
Inför vårens nattfastemätning träffades sjuksköterskor och enhetschef innan nattfastemätningen
genomfördes. Vid samverkansmötet kom man överens om ansvarsfördelningen. Det innebär att
sjuksköterskor arbetar med individuella åtgärder för brukare som har en lång nattfasta och
enhetschefer arbetar på organisatorisk nivå för att möjliggöra för en kortare nattfasta för alla
brukare. Det är viktigt att arbeta med både individuella åtgärder och åtgärder på gruppnivå.
Under 2019 kommer verksamheterna att fortsätta arbeta med fokus på proteinrika och
näringstäta mellanmål och täta uppföljningar av nattfasta. Även enhetschefers deltagande i
utbildningar för måltidsombud kommer att prioriteras.
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.

7 (7)

82

83
1 (2)

Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-07-12

VON/2019:61 - 700

Ert datum

Er beteckning

Lednings- och verksamhetsstöd
Vår handläggare

Mikael Hansson

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av inkomna synpunkter januarijuni 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna synpunkter till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i dåvarande socialnämnden den 13 november 2002, § 216, ska inkomna
synpunkter redovisas för nämnden två gånger per år. Perioderna ska avse januari-juni och
juli-december.
Redovisningen ska ske som ett särskilt ärende för att betona vikten av verksamheten.
Cheferna ska samordna sig i ett ärende som övergripande ska redovisa vilka synpunkter som
kommit in under perioden och hur de åtgärdats.
Under perioden januari-juni 2019 har fjorton synpunkter blivit registrerade som allmän
handling. De visar ingen heltäckande bild av medborgarnas åsikter om verksamheten, utan
mera exempel på vad det kan inkomma synpunkter om. Kommunicering och åsikter kring
planering av enskilda brukares beviljade insatser, som ibland tangerar till att vara
synpunkter, finns inte med i denna redovisning.
I diarieförteckningen framgår vad synpunkterna handlat om samt hur synpunkterna
hanterats och vilka åtgärder som vidtagits.

Ärendets handlingar


Diarieförteckning över inkomna synpunkter perioden januari-juni 2019

Statistik
År
(2019
)
2018

2017
År

MYS

SoB

SÄBO

FS

HSL

Antal

(1)

(12)

(1)

(0)

(0)

(14)

3**
4*

8**
5*

12**
11

2**
1

1**
0

22
20

Utföraravdel
-ning (UFA)

MYS/UFA
tillsammans

Övrigt
VOF

Myndighets- och
specialistavdelning
(MYS)

Antal

2016
6
14
0
1
21
2015
5
22
2
0
29
2014
7
29
2
0
38
2013
7
16
0
0
23
Siffror inom (parentes) avser halvår.
* = En synpunkt berörde två verksamhetsområden och är redovisad i bådas kolumn.
** = En synpunkt berörde alla verksamhetsområden och är redovisad i allas kolumner.

MYS = Myndighets- och specialistavdelning
SoB = Stöd ordinärt boende
KATRINEHOLMS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:Mikael.Hansson@katrineholm.se
83
Telefax:
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Tjänsteskrivelse
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-07-12

VON/2019:61 - 700

Lednings- och verksamhetsstöd

SÄBO = Särskilt boende äldre
FS = Funktionsstöd
HSL = Hälso- och sjukvård
Från den 1 maj 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen ny organisation bestående av fem
verksamhetsområden. Tidigare år redovisas utifrån då gällande organisation.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Akten
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

SYNPUNKTER 2019 Sammanställning och diarieförteckning

MYS = Myndighets- och specialistfunktion, SOB = Stöd ordinärt boende, SÄBO = Särskilt boende äldre, FS = Funktionsstöd, HSV = Hälso- och sjukvård
Kategorier: Brukare, personal, mat, övrigt
Ansv. Chef: FC = Förvaltningschef, VC = Verksamhetschef, EC = Enhetschef
Dat: 2019-07-12
Nr Inkom
Avd
Enhet
Kategori Synpunkt
Om- Ansv
Hantering/åtgärd
Senaste dag Besvarat/
döme chef
för svar/
åtgärdat
(FC, VC,
Pos
handläggning den
EC)
Neg
(14 arb.dgr)
1 2019-01-28 Htj
Igelkotten Htj
Övrigt
Synpunkt gällande planerad tid för personal
Neg EC Htj
2019-02-15 2019-01-30 EC har kontaktat synpunktsgivaren via
mejl och redogjort generellt vad som
gäler vid hemtjänstbesök

Igelkotten

2

2019-01-29 SÄBO

Norrgläntan

Personal Synpunkt gällande personals bemötande och
agerande

Neg

EC Norrgläntan

2019-02-18 2019-02-05 EC har i sitt svar redogjort för vilka

3

2019-02-06 Htj

Personal/ Synpunkt gällande planering samt ledarskap
övrigt
Personal Synpunkt gällande tid personal ska komma

Neg

EC Htj
Igelkotten

2019-02-26 2019-02-06 EC har svarat synpunktsgivaren om

Neg

EC
Gjuterigatan

2019-03-01 2019-02-14

rutiner personal har att förhålla sig till
samt tackat för synpunkterna och att
uppkomna situationer kan redas ut.

4

2019-02-11 Htj

Igelkotten
Htj/Kamelen
Gjuterigatan

5

2019-03-11 Htj

Gjuterigatan

Personal Synpunkt gällande utförande av insatser

Neg

EC
Gjuterigatan

2019-03-29 2019-03-18 EC har sammanställt alla

6

2019-03-12 Htj

Vionord

Personal Synpunkt gällande utförande av insatser

Neg

Vionord

2019-03-29 2019-03-27 EC har haft kontakt med

5d2xhzab.kea.xlsx
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vilka åtgärder man planerar utifrån
synpunkten. Ec har haft möte med
EC har i sitt svar redogjort för vilka
synpunktsgivaren.
rutiner personal har att förhålla sig till
samt refererat till att detaljer för
anhörig ska redas ut per telefon.
frågeställningar med svar/åtgärder
(samma som fanns med i inkommen
synpunkt) som kom upp på möte den
26 februari med synpunktsgivare,
berörd, kontaktperson och
biståndshandläggare.
synpunktsgivaren och diskuterat hur
insatser utförs. Synpunktsgivaren var
nöjd efter samtalet.
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Nr Inkom

Avd

Enhet

Kategori

7

2019-04-05 Htj

Igelkotten Htj

Övrigt

8

2019-04-10 Htj

Larmpatrull

Övrigt

9

2019-04-29 MYS

Medborgarfunktion

Synpunkt

Synpunkt gällande planering av insatser

Om- Ansv
döme chef
(FC, VC,
Pos
EC)
Neg
Neg EC Igelkotten

Senaste dag

Besvarat/

för svar/

åtgärdat

Hantering/åtgärd

handläggning den
(14 arb.dgr)

2019-04-29 2019-04-12 EC har haft kontakt med

synpunktsgivaren och diskuterat hur
verksamheten kan tillgodose
synpunktsgivaren önskemål.
Synpunktsgivaren var nöjd med
kommunikationen.

Synpunkt gällande möjligheten att nå
arbetsgrupp efter kontorstid
Personal Synpunkt om hantering av ärende

Neg

EC Larmpatrull

2019-05-03

Neg

EC Medborgarfunktion

2019-05-17 2019-05-17 De delar av inkommen skrivning som

berör brukarens insatser är
kommunicerade av aktuell
handläggare enligt gällande rutin och
de mer generella frågeställningarna
har 1:e handläggare redogjort för i
detta svar

10 2019-05-22 Htj

Gjuterigatan

Övrigt

Synpunkt om planering av hemtjänst

Neg

EC
Gjuterigatan

2019-06-17 2019-05-27 Då synpunktsgivaren ej angivit

11 2019-05-16 Htj

Katrineholm
Omsorg

Övrigt

Synpunkt om planering av hemtjänst

Neg

Katrineholm
Omsorg

2019-06-07 2019-05-20 Ansvarig på Katrineholm Omsorg har

12 2019-06-16 Htj

Larm

Övrigt

Synpunkt om larmmottagning

Neg

VC SoB

2019-07-05 2019-06-26 EC med larmmottagning inom sitt

13 2019-06-18 Htj

Larmpatrull

Övrigt

Synpunkt om nyckelfri hemtjänst

Neg

EC Larmpatrull

5d2xhzab.kea.xlsx
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kontaktuppgifter har EC skrivit ner
möjliga orsaker samt
förbättringsåtgärder på de inkomna
synpunkterna.

försökt söka synpunktsgivaren utan
framgång. Det arbetet kommer att
fortsätta. Handlingsplan kommer att
upprättas utifrån det. Besök har gjorts
hos enskild som har insatsen och den
har inget att tillägga utan är nöjd.

ansvarsområde har svarat
synpunktsgivaren hur arbetet inom
larmenheten fungerar

2019-07-09 2019-06-25 Vik VC har svarat synpunktsgivaren

om vilka rutiner vi redan har i liknande
situationer och vad vi kan komplettera
med för att motverka att uppkommen
situation upprepas.
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Nr Inkom

Avd

14 2019-06-25 Htj

5d2xhzab.kea.xlsx

Enhet

Igelkotten Htj

Kategori

Synpunkt

Om- Ansv
döme chef
(FC, VC,
Pos
EC)
Neg

Personal Synpunkt om brister vid insatser

Neg

87

EC Htj
Igelkotten

Senaste dag

Besvarat/

för svar/

åtgärdat

Hantering/åtgärd

handläggning den
(14 arb.dgr)

2019-07-15 2019-07-05 EC har i svar redogjort vilka åtgärder
som vidtagits för att säkerställa att
medicingivning sker på ett
tillfredställande vis.
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2019-08-13

/ / //

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Mona Kjellström

Meddelanden

Meddelanden VON 2019-08-29
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 17 juni 2019 utifrån uppföljning av tidigare verksamhetstillsyn. Tillsynen
avsåg nämndens systematiska kvalitetsarbete samt uppföljning av anmälningar enligt
lex Maria och lex Sarah på Strandgårdens äldreboende.
IVO har inte uppmärksamma några brister inom de områden tillsynen omfattat och har
därför avslutat ärendet. Hnr 2019:787
Beslut den 1 augusti 2019 utifrån anmälan enligt lex Sarah (LS 17) om allvarligt
missförhållande på en gruppbostad (brist i bemötande och omvårdnad). IVO har
avslutat ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. Hnr 2019:898
Beslut den 7 augusti 2019 utifrån tillsyn av Furulidens vårdboende gällande bl.a.
samverkan, informationsöverföring och dokumentation. IVO har inte uppmärksammat
några brister inom de områden som tillsynen omfattat och har därför avslutat ärendet.
Hnr 2019:903

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 17 juni 2019, § 98, förlängd giltighetstid för styrdokument
Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i
Katrineholms kommun. Hnr 2019:820
Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från brukarråd




Igelkotten, Solgläntan våning 3 den 2 april 2019 Hnr 2019:752
Igelkotten, Solgläntan våning 4 den 5 april 2019 Hnr 2019:753
Igelkotten Tallåsgården den 8 april 2019 Hnr 2019:754

Kvartalsuppföljning av Fixar Malteverksamheten perioden 1 april – 30 juni 2019. Hnr
2019:869

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
88

Org.nummer 212000-0340

