
PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-09-29 KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, klockan 13:15 – 15.15
Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, Marian 
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Marita Sundqvist (S), Annie-Marie Carlsson (M), Björn Wahlund (L), Göran Svenningsson (V)

Beslutande ersättare Ewa Fager (S),  Ingela Wallace (C),  Jonah Håkansson (SD)

Ersättare Lilian Lunde (S), Franca Baban (S), Emil Åhl (KD), Marie Westerberg (L) 

Övriga deltagande Sekreterare Rasmus Berglöv, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef 
funktionsstöd Gunilla Pettersson, verksamhetschef förvaltningskontor Petra Kruse, 
verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson, controller Marie Myrbeck, verksamhetsstrateg 
Lars Hernevid, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn, projektledare  Cajsa 
Åkerholm och Karolina Ehnsiö (§§ 65-67

Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)

Utsedd justerare: Marita Sundqvist (S)
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och tid

Digital signering 2022-10-04

Paragrafer § 65 -  § 82

Datum för anslags uppsättande 2022-10-04 Datum för anslags nedtagande 2022-10-26

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 65 Val av justerare

§ 66 Fastställande av dagordning

§ 67 Information - Nära vård

§ 68 Information - Mätning av följsamhet till basala hygien- och klädregler

§ 69 Information - Öppna jämförelser, vad tycker de äldre om äldremsorgen

§ 70 Val av kontaktpolitiker Lövåsgården och Vallgården

§ 71 Aktuell verksamhetsinformation

§ 72 Redovisning av delegationsbeslut

§ 73 Yttrande över remissen Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

§ 74 Yttrande över remissen Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

§ 75 Yttrande över motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

§ 76 Redovisning av uppdrag om att gemensamt utveckla alternativa lösningar 
för barn med omfattande särskilda behov

§ 77 Redovisning av uppdrag om att effektivisera kostverksamheten

§ 78 Uppföljning av kommunalt bostadstillägg till personer med 
funktionsnedsättning (KBF)

§ 79 Förslag till ändring av KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

§ 80 Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden augusti 2022

§ 81 Förslag till sammanträdesdagar 2023

§ 82 Meddelanden
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§ 65

Val av justerare 
Marita Sundqvist (S) väljs att justera dagens protokoll.
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§ 66

Fastställande av dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med ändringen att punkten Information – 
ekonomi (punkt 7) utgår och ersätts av ärendet Val av kontaktpolitiker Lövåsgården samt 
Vallgården. 
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§ 67

Information - Nära vård 
Cajsa Åkerholm och Karolina Ehnsiö, projektledare för Nära vård i Sörmland, informerar 
om Nära vård.

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S), Lennart Olsson (S), Göran 
Svenningsson (V), Karin Frisk (S), Marian Loley (KD) och Björn Wahlund (L) samt 
verksamhetsstrateg Lars Hernevid.
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§ 68

Information - Mätning av följsamhet till basala hygien- 
och klädregler 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför varje år en nationell 
punktprevalensmätning (PPM) av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler 
(BHK) inom vård och omsorg. Under 2022 erbjöds kommuner och regioner att delta i 
mätningen under veckorna 11-12.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn informerar om resultatet från 
mätningen samt analys och åtgärder. 

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S). 
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§ 69

Information - Öppna jämförelser, vad tycker de äldre 
om äldremsorgen 
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av äldres 
uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Syftet med 
undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på 
äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på 
verksamhets-, läns- och riksnivå. Jämförelser kan göras mellan alla dessa nivåer och över 
tid.

Verksamhetsstrateg Lars Hernevid informerar om kommunens resultat i 2022 års 
undersökning.

Under informationen yttrar sig även Björn Wahlund (L), Lennart Olsson (S), Göran 
Svenningsson (V) och Marie-Louise Karlsson (S).
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§ 70 Dnr VON/2019:1-110

Val av kontaktpolitiker Lövåsgården och Vallgården 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Marie Westerberg (L) som ny kontaktpolitiker för 
Lövåsgården och Vallgården istället för Lennart Halvardsson (L).

Sammanfattning av ärendet
Lennart Halvardsson (L) har avsagt sig sin ersättarplats i vård- och omsorgsnämnden och 
därmed även uppdragen som kontaktpolitiker för Lövåsgården och Vallgården. 

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

Förslag

Marie Westerberg (L) föreslås som ny kontaktpolitiker för Lövåsgården och Vallgården.

Comfact Signature Referensnummer: 1458298



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 9 (29)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 71

Aktuell verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
 Sju brukare inom äldreomsorgen är smittade av covid-19.

 Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för 
olika insatser. Förvaltningen kommer genomföra KPB i år. Upphandling pågår. Syftet 
är att kunna göra jämförelser med andra kommuner som använder KPB. Framtagna 
data är användbara som underlag till verksamhetsuppföljning, förbättringsarbete 
och resursfördelning i den egna kommunen.

 Renovering av Pantern påbörjas den 10 oktober 2022 och beräknas vara klart första 
kvartalet 2023. 
Preliminär start för renovering av Furuliden är den 1 november. Beräknas vara klart 
under 2024. 
Upphandling gällande renovering av Norrgläntan går preliminärt ut i november 
2022. Preliminärt start för renovering efter sommaren 2023.

 Botkyrka kommun vill komma på studiebesök för att höra hur vi arbetar med 
värdegrundsarbetet. 

Verksamhetschef funktionsstöd Gunilla Pettersson
 Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning pågår. Inventeringen ger 

en översikt över målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning samt 
möjlighet att analysera behov i kommunerna och i länet. Syftet är att ta reda på hur 
livssituationen och behovet av stöd ser ut. Om inventeringar görs regelbundet kan vi 
följa målgruppen, vilka svårigheter som finns i olika livsområden och hur stor del av 
gruppen som får sina behov tillgodosedda.

 Brukare har nu flyttat in på den nya gruppbostaden på Stora Malmsvägen (i 
anslutning till Strandgården).

Verksamhetschef förvaltningskontoret Petra Kruse

 Risk- och konsekvensanalys har gjorts utifrån verksamhetsförändring på enheten 
lednings- och verksamhetsstöd.

 Hälso- och sjukvården har ny organisation från den 1 september 2022 fördelat på tre 
enhetschefer.

 Informerar om sjuksköterskesituationen.

 Nytt intranät håller på att byggas.

 Kvalitetsledningssystem - byggandet av processer är igång.

 Ny medarbetare anställd som processledare för lokaler, fastigheter och 
boendeprocessen.

 Lex Sarah-utredningar pågår.
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Verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson
 Rekrytering klar till hemtjänsten med tillträde 14 november 2022.

 Ny organisation träder ikraft vid årsskiftet. Hemtjänst Gjuterigatan delas i Öster och 
Centrum. Till Öster tillkommer Kamelens hemtjänst och till Centrum tillkommer 
Panterns hemtjänst. Nattpatrullen blir en hel nattpatrull för kommunen. Panterns 
nattinsatser samt Igelkottens hus 1-3 kommer tillhöra nattpatrullen från årsskiftet. 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
 En lex Maria-anmälan ska kompletteras utifrån begäran om tydligare beskrivning av 

vilka åtgärder som vidtagits eller planeras.  

 Flera allvarliga händelser utreds. 

 Smittspridning, covid-19 fortsätter i Sörmland och sprids nu även inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

 Vaccination mot allvarlig Covid-19 sjukdom pågår och uppdaterat vaccin finns nu att 
tillgå mot omicron BA 4+5 som smittar just nu.

 Förberedelser pågår med vaccination mot säsongsinfluensa med start vecka 45 för 
riskgrupper.

 På särskilt boende för äldre planeras vaccination påbörjas två veckor innan med 
särskilt vaccin som ska starta upp immunförsvaret. Uppmaning till vaccination mot 
lunginflammation pågår under hela året.

Under informationen yttrar sig även Göran Svenningsson (V), Björn Wahlund (L) och 
Christoffer Öqvist (M). 
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§ 72

Redovisning av delegationsbeslut 

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

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

Tjänstemannabeslut

Datum, § Typ av beslut Beslutande

2022-08-01--31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare

2022-08-01--31 Färdtjänst Handläggare

2022-08-01--31 Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Handläggare

2022-08-01--31 Socialtjänstlagen Handläggare

Redan anslagna utskottsbeslut

Datum, § Typ av beslut Beslutande

2022-09-01, §§ 27-31 Individärenden Enskilda utskottet
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§ 73 VON/2022:60

Yttrande över remissen Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 
2022:41) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens yttrande 
och bedömning och översänder det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har översänt remissen Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) för nämndens yttrande. 
Katrineholms kommun har utsetts till remissinstans. Svar önskas senast den 7 oktober 
2022.

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att tillsätta en utredare med uppdrag att 
föreslå en äldreomsorgslag. Utredningen föreslår hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen 
kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får 
kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från 
äldreomsorgen.

Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och 
omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att 
utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det 
hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet.

Vård-och omsorgsförvaltningens synpunkter
Det behövs ett tydligare uppdrag för äldreomsorgen. Förslaget om en äldreomsorgslag 
är ett sätt att göra den förändring som behövs. De allra flesta förslagen i utredningen är 
bra och kommer att vara till hjälp för våra äldre. Kommunen är därför positiv till en 
äldreomsorgslag. En del förslag behövs även för andra grupper än just äldre. Även dessa 
kan komma att efterfråga en egen lagstiftning. Av den anledningen skulle det möjligen 
vara bättre att förtydliga kraven i den socialtjänstlag (2001:453) som redan finns och 
komplettera med förordning. 

Förslag om en äldreomsorgslag

Utredaren har uppmärksammat de problem som finns. Det är positivt att de 
förebyggande och personcentrerade åtgärderna lyfts fram. Bedömningen är att 
förslagen kommer att leda till förbättringar för äldre personer. 

Det är, som professor emeritus Marta Szebehely och kommunals utredare Marie 
Huupoonen uttrycker i sina särskilda yttranden, viktigt med uppföljningsbara 
målsättningar. De föreslagna 20 § och 21§ i förslaget om en äldreomsorgslag, som gäller 
hur många chefer och personal en vårdgivare bör ha, behöver utredas separat. 
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Förslagen bör sedan finnas i förordning. När det gäller 22 § om fast omsorgskontakt 
kommer kommunerna att behöva stöd i att tolka lagstiftningen. 

Föreslagna förändringar i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Kommun och region kan ha olika uppfattningar om hur den enskilde ska få den hjälp 
den har rätt till. Därför är det bra att det betonas i utredningen att kommuner och 
regioner ska samverka med varandra vid planering och utveckling av hälso- och 
sjukvården.

De föreslagna nya funktionerna ledningsansvariga i region och i kommun är bra förslag. 
Även kvalitetsansvarig för omvårdnad och kvalitetsansvarig för rehabilitering i kommun 
är bra förslag som kommer att bidra till ökad kvalitet. Det är även positivt att regionerna 
ska vara tillgängliga för viss handledning och fortbildning. Bra är även förslaget om 
möjlighet till medicinsk bedömning dygnet runt samt erbjudande om fast läkarkontakt i 
särskilt boende. 

Kommunen har noterat att kostnadsberäkningar för föreslagna ändringar finns i 
utredningen men önskar ändå framhålla vikten av att kommunerna kompenseras för de 
kostnader som uppstår.

Ärendets handlingar
 Remiss Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 

(SOU 2022:41)

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

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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§ 74 VON/2022:61

Yttrande över remissen Uppgiftsskyldighet för utförare 
inom socialtjänsten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och sänder det 
som sitt eget till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Bakgrund till vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
Kommunledningsförvaltningen har gett socialnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden möjlighet att yttra sig över promemorian som behandlar remissvar på 
betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Betänkandet hållbar socialtjänst

Betänkandet föreslår bland annat att bestämmelsen om god kvalitet i socialtjänstlagen 
ska kompletteras med krav på uppföljning och att det ska bli möjligt att ge insatser utan 
föregående individuell behovsprövning. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som 
nämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning, utvärdering samt 
uppgifter för att erbjuda en fast omsorgskontakt.

Uppgiftsskyldighet kan underlätta

Sekretessen enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller mellan myndigheter och även 
mellan en myndighets olika verksamhetsgrenar om de är att betrakta som självständiga i 
förhållande till varandra. Även mellan huvudmannen och privata utförare finns 
tystnadsplikt enligt flera utredningar konstaterar promemorian. Det finns inget lagstöd 
för att privata utförare ska lämna uppgifter till huvudmannen. Flera remissinsatser ser 
ett behov av ett tydligt lagstöd för att kunna följa upp privata utförare. I promemorian 
lämnas därför förslag om att införa en sekretess- och tystnadspliktsbrytande 
uppgiftsskyldighet för utförare. 

Nödvändiga personuppgifter får behandlas

Enligt EU:s dataskyddsförordning får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt 
för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e). Regeringen menar att de 
obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner och regioner att utföra är av allmänt 
intresse (prop. 2017/18:105 s. 57). Uppgiften ska dessutom enligt artikel 6.3 vara 
fastställd i enlighet med unionsrätten eller aktuell medlemsstats nationella rätt. 2 kap. 2 
§ dataskyddslagen ger denna nationella rätt. Enligt den får personuppgifter behandlas 
om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av 
lag eller annan författning, kollektivavtal eller den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning enligt lag eller annan författning, som verksamhet enligt 
socialtjänstlagen. 
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Behandling av känsliga personuppgifter är enligt artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning 
endast tillåten i vissa fall men person- eller samordningsnummer anses inte vara 
känsliga personuppgifter. (Vård- och omsorgsförvaltningens remissvar noterar att i EU:s 
dataskyddsförordning står att människor är indelade i raser, och nämner det som en 
känslig uppgift.)

Av 6 § SoLPuL följer också att personuppgifter bara får behandlas om de är nödvändiga 
för att utföra en arbetsuppgift inom socialtjänsten. Vissa personuppgifter, bland andra 
person- och samordningsnummer samt känsliga personuppgifter får enligt 7 § SoLPuL 
endast behandlas om uppgifterna lämnats i ett ärende. Behandling av personnummer 
anses inom socialtjänsten vara nödvändig för en säker identifiering.

Sekretess eller tystnadsplikt ska gälla

Artikel 9.3 i EU:s dataskyddsförordning kräver att personuppgifter ska behandlas av eller 
under ansvar av en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt. Uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
omfattas av sekretess respektive tystnadsplikt i verksamhet enligt socialtjänstlagen. 

Remissvar – vård- och omsorgsförvaltningen yttrande och 
bedömning

Bättre kontroll över verksamhet och ekonomi

Vård- och omsorgsförvaltningen håller med promemorian om att den föreslagna 
uppgiftsskyldigheten å ena sidan kan vara en inskränkning i det kommunala självstyret, 
om kommunen ingår samarbetsavtal med annan kommun eller väljer en 
nämndorganisation som involverar den föreslagna uppgiftsskyldigheten.  Å andra sidan 
ökar förslaget kommunernas möjligheter att hämta in och kontrollera underlag för 
utbetalningar till utförare och på så sätt möjligheter att skydda välfärdssystemet mot 
felaktiga utbetalningar och ekonomiska brott. 

Vård- och omsorgsförvaltningen menar att fördelarna överväger och är enig med 
promemorian om att eventuella kostnader för privata utförare som förslaget innebär är 
acceptabla. Bättre möjligheter till kontroll ger sannolikt kommunerna ekonomiska 
fördelar och på sikt bättre kvalitet i verksamheten, vilket ökar möjligheterna att fördela 
resurser på ett bra sätt.  

Bättre möjlighet att kvalitetssäkra

Förslaget ger kommunerna större möjligheter att följa upp, kvalitetssäkra och utvärdera 
insatser, till exempel ur genus- eller etniskt perspektiv.  Vård- och omsorgsförvaltningen 
menar att det ökar möjligheterna att vara en bra huvudman som kan arbeta 
förebyggande för att främja medborgarnas hälsa. 

Uppgifterna behandlas under offentlighets- och sekretesslagen

Regeringsformen skyddar var och en mot betydande intrång i den personliga 
integriteten om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av 
den enskildes personliga förhållanden. 
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Förslaget innebär att endast de uppgifter som behövs för ändamålet ska lämnas ut. Det 
kan innebära att det räcker med avidentifierade uppgifter för att uppfylla ändamålet. Det 
innebär också att privata utförare bara behöver lämna uppgifter som nämnden behöver 
för att fullgöra sitt ansvar som huvudman. De uppgifter som nämnden får ta del av 
omfattas av socialtjänstsekretessen i offentlighets- och sekretesslagen vilket skyddar den 
enskilde. Vård- och omsorgsförvaltningen menar därför att förslaget ger den enskilde 
tillräckligt skydd.

Ärendets handlingar
 Remissanvisning – Uppgiftsskyldighet för utförare

Beslutet skickas till: akten, kommunledningsförvaltningen
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§ 75 VON/2022:39

Yttrande över motion om arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonal 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens 

yttrande och sänder det till kommunstyrelsen.

 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Reservation

Marian Loley (KD), Göran Svenningsson (V) och Björn Wahlund (L) reserverar sig mot 
nämndens beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har lämnat kristdemokraternas motion till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar att kommunen ska bidra med 800 
kronor per anställd och år för arbetsskor till vård- och omsorgspersonalen. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Socialstyrelsen har inga krav på arbetsskor i Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 
2015:10). Det finns ingenting om skor i arbete inom vård- eller omsorg i 
Arbetsmiljöverkets lista över vilka föreskrifter och allmänna råd som innehåller särskilda 
regler om personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyddsskor 
syftar till att skydda fötterna mot skador som vid till exempel byggnadsarbete (AFS 
2001:3).

Som motionärerna skriver hanterar arbetsgivare frågan om arbetsskor olika i mans- 
respektive kvinnodominerade yrken. Till exempel får skolvaktmästare arbetsskor i 
hälften av Sveriges kommuner. Vård- och omsorgsmedarbetare får arbetsskor i tio eller 
elva procent av kommunerna (Socialstyrelsen 2021; Dagens medicin 2021). 

Det framgår inte av motionen om förslaget är att varje medarbetare ska få det 
föreslagna bidraget eller om kommunen ska köpa skor. Den föreslagna kostnaden 800 
kronor per anställd och år. 

För månadsavlönade i äldreomsorgen (exklusive legitimerad och administrativ personal) 
blir den föreslagna kostnaden 640 000 kronor per år. Om funktionsstöd exklusive 
personlig assistans (ca 50 personer) räknas med blir kostnaden 1 029 600 kronor. 

Det finns 355 timvikarier som tjänar mer än 1000 kronor per månad. Kostnaden enligt 
förslaget blir 189 600 kronor per år för äldreomsorgen. Om funktionsstöd räknas med 
blir kostnaden 284 000 kronor per år.

Vid ett eventuellt inköp av arbetsskor som skall förvaras på arbetsplatsen behöver i vissa 
fall förvaringsmöjligheter ses över. 
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Enligt Skatteverket är kostnader för kläder och skor normalt privata levnadskostnader, 
även om de bara används på arbetstid. Det finns ingen avdragsrätt för anställdas egna 
inköp av arbetskläder. 

För att arbetskläder ska kunna vara en skattefri förmån ska de vara obligatoriska att 
bära i tjänsten och arbetsgivaren ska kontrollera att de inte används privat. Plaggen ska 
vara tydligt märkta med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de inte ser ut som 
vanliga kläder. Skatteverket skriver att ”Detta innebär att vissa klädesplagg normalt inte 
kan komma i fråga för skattefrihet, t.ex. underkläder och skor”. 

Ärendets handlingar
 Motion - Arbetsskor i vård- och omsorg, från Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) 

och John G Ogenholt (KD)

 Remissanvisning - Motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), Marie-
Louise Karlsson (S), Göran Svenningsson (V) samt Björn Wahlund (L). 

Yrkanden

Marian Loley (KD), Göran Svenningsson (V) och Björn Wahlund (L) yrkar bifall till 
motionen. Ordföranden Marie-Louise Karlsson (S) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Marian Loley (KD) med 
fleras bifallsyrkande och sitt eget avslagsyrkande. Hon finner att nämnden biträder sitt 
eget avslagsyrkande.

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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§ 76 VON/2022:65

Redovisning av uppdrag om att gemensamt utveckla 
alternativa lösningar för barn med omfattande 
särskilda behov 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget 
om att utveckla alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget 2022 – 2024 ”Hälsa och 
trygghet” under kapitel ”Särskilda uppdrag” ges ett särskilt uppdrag till vård- och 
omsorgsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden. Uppdraget syftar till att 
utreda möjlighet till utveckling av alternativa lösningar för barn och ungdomar i behov av 
samordnade insatser samt att undersöka möjligheter att tillgodose behoven genom 
alternativa lösningar till externa placeringar. Uppdraget ska återrapporteras senast i 
september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.

Redovisning av uppdraget
Inom ramen för uppdraget har en sammanställning över samtliga förebyggande och 
främjande insatser som erbjuds till barn och deras familjer via olika förvaltningar i 
Katrineholms kommun gjorts. Sammanställningen visar på att det i kommunen finns en 
rad välfungerande insatser men som i några fall skulle behöva utökas eller intensifieras 
för att få en bredare effekt.

Barn med omfattande behov av stöd erbjuds inte sällan flera samtidiga insatser från 
flera förvaltningar inom Katrineholms kommun och även från habiliteringen. Det är 
därför av största vikt att samverkan mellan förvaltningarna samt mellan Katrineholms 
kommun och Region Sörmland fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån 
barnets behov.

Idag finns framförallt ett forum för samverkan mellan dessa parter, Vardagsnära insatser 
i Tydlig Samverkan, VITS. VITS är ett professionellt forum för samverkan mellan kommun 
och region. Barn och ungdomar som kan vara i behov av insatser av mer än en 
profession samtidigt ska erbjudas detta tidigt och i en tydlig samverkan mellan 
aktörerna. I VITS-grupperna kan insatserna kring ett barn eller en ungdom tas upp till en 
gemensam diskussion. I VITS-gruppen möts kontinuerligt bildningsförvaltningens 
centrala barn- och elevhälsa, socialförvaltningen, vård-och omsorgsförvaltningen, 
habiliteringen och barn-och ungdomspsykiatrin för gemensam planering av eventuella 
insatser.

Inom ramen för uppdraget ses ett behov av ett komplement till detta forum där endast 
kommunens representanter i VITS möts, med uppdraget att se vad kommunens 
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förvaltningar gemensamt kan lösa. Enligt förslaget ska det nya forumet arbeta med 
gemensamt genomtänkta och tidiga insatser för att minska det totala behovet av 
insatser. I samverkan ska förvaltningarna överväga alla möjligheter att kombinera 
insatser som nämnderna förfogar över.

Förvaltningarna ska överväga kontinuerligt stöd till barnets vårdnadshavare som en tidig 
insats. Det kan vara insatser med anledning av vårdnadshavarnas egna behov eller stöd 
till vårdnadshavarna i att stötta barnet.  Barnet ska få så tidiga och individuellt 
anpassade insatser som möjligt.

Externa placeringar ska bara användas när det är för barnets bästa. De ska vara 
geografiskt nära vårdnadshavarnas bostad eller i barnets nätverk (enligt bland annat 
artiklarna 9 och 20 i FN:s barnkonvention). Syftet är att underlätta kontakten mellan 
barnet och vårdnadshavarna (i enlighet med barnkonventionens artikel 10).

Ärendets handlingar
 Förslag - Kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser.

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten
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§ 77 VON/2022:64

Redovisning av uppdrag om att effektivisera 
kostverksamheten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget 
om att effektivisera kostverksamheten och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i övergripande plan med budget för 2021 i uppdrag till service- 
och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera 
kostverksamheten. I uppdraget ingick att se över strukturen för tillagnings- och 
mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för 
allmänheten skulle öppnas vid Dufvegården. Uppdraget skulle ursprungligen 
återrapporteras i augusti 2021, men förlängdes senare till september 2022.

Uppdraget har genomförts genom separata analyser inom service- och 
teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket 
kompletterats med dialog mellan förvaltningarna.

Det arbete som genomförts har inte föranlett någon omfördelning mellan tillagningskök 
och mottagningskök. Med beaktande av nuvarande enhetsstruktur inom skola och 
omsorg, i kombination med befintliga köks kapacitet, ses i dagsläget inga möjligheter till 
sådana förändringar som skulle göra kostverksamheten mer effektiv. Möjligheten till att 
genom en förändrad köksorganisation effektivisera verksamheten ytterligare förutsätter 
en utveckling av enhetsstrukturen inom bildningsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen.

En tydlig slutsats från arbetet är därmed att det är önskvärt att service- och 
teknikförvaltningen kommer in tidigt i planeringsprocessen när det gäller framtida 
förändringar av enhetsstrukturen inom skola och omsorg. 

Ärendets handlingar
 Rapport - Effektivisera kostverksamheten.

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten
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§ 78 VON/2020:58

Uppföljning av kommunalt bostadstillägg till personer 
med funktionsnedsättning (KBF) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
förlänga styrdokumentet Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning, att gälla tills vidare med nedan föreslagen redaktionell ändring.

En ny uppföljning ska göras under andra halvåret 2024.

Ärendebeskrivning
Från den 1 januari 2021 infördes kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning, KBF inom vård- och omsorgsförvaltningen. Bostadstillägget gäller 
för resterande del av mandatperioden 2021-2022 och ska följs upp inom giltighetstiden. I 
uppföljningen är det även viktigt att följa upp KBF ur ett jämställdhetsperspektiv för att 
se vem som får vad av kommunens resurser, på vilka villkor och varför. Detta kan leda 
till behov av att göra förändringar i utformning av riktlinjer och regler kring KBF. 

Behov av redaktionell ändring
På några ställen i dokumentet står det felaktigt ”Minibelopp”. Det rätta ordet ska vara 
”Minimibelopp”. 

Vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning
År 2021 inkom 34 ansökningar för Kommunalt bostadstillägg. 13 för kvinnor och 21 för 
män.

Tre brukare beviljades KBF för hela år 2021. En beviljades för fyra månader men flyttade 
därefter till annan bostad med lägre hyra. En brukare beviljades KBF från oktober då 
ansökan kom in. Av dessa var det fyra män och en kvinna. 
Orsakerna till avslag på ansökan har varit att den sökande har haft för hög inkomst 
inklusive statligt bostadstillägg eller ett eget kapital högre än 100 tkr.

Totalt utbetald summa för 2021 var 22 523 kronor.

År 2022 inkom fyra ansökningar från de brukare som blivit beviljade KBF för 2021.
Alla ansökningar fick avslag. Inga fler ansökningar har inkommit fram till juli månad.
Att så få brukare sökt och fått kommunalt bostadsbidrag under 2022 har sin grund i att 
det inför året infördes höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Bostadskostnadstaket har höjts till 7 500 kr för ogifta och 3 750 
kronor för gifta och samboende. Därmed blir bostadskostnadstaket i bostadstillägget 
detsamma för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning som det är för 
pensionärer.  Under 2022 har det därmed inte funnits behov av KBF. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att det under 2023 kan finnas hyror som 
överstiger bostadskostnadstaket och att det då åter kan finnas ett behov av KBF.

Ärendets handlingar
 Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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§ 79 VON/2022:50

Förslag till ändring av KFS 4.22 Avgifter inom vård och 
omsorg (maxtaxa) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
revidera styrdokumentet KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) i enlighet med 
vård- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från den 1 augusti 2022.

Förslag till ändring redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 11/2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 om att förslaget till revideringar av 
styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (KFS 4.22) samt Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) skulle återremitteras för att klargöra 
konsekvenserna av förändringarna i dokumentet vilket skulle samordnas med 
utredningen av regler för hyressättning. 

Den 24 september 2020 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om införande av ny 
modell för hyressättnings inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vid genomgång av 
styrdokumentet Avgifter inom vård och omsorg (KFS 4.22) i samband med detta 
konstaterades att revideringen inte längre var nödvändigt. Detta har dock inte 
återrapporterats till kommunfullmäktige, vilket görs nu. Styrdokumentet Avgifter inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) är uppdaterat sedan tidigare.

Dock finns behov av en förändring av minimibeloppet som anges i Avgifter inom vård och 
omsorg (KFS 4.22). Detta då Riksdagen den 22 juni 2022 beslutade om nytt minibelopp 
från den 1 augusti 2022. För att inte behöva ändra i det kommunala avgiftsdokumentet 
varje gång det beslutas om nytt minimibelopp, föreslås att avgiftsdokumentet endast 
hänvisar till Socialstyrelsens årliga utskick av meddelandeblad i enlighet med 8 kap. 7 § i 
Socialtjänstlagen.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid. Ordföranden Marie-Louise Karlsson (S) föreslår 
att den föreslagna ändringen ska gälla från den 1 augusti 2022 för att följa riksdagens 
beslut. 

Yrkande

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med föreslagen ändring.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till 
beslut med ovan föreslagna ändring. Hon finner att nämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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§ 80 VON/2022:52

Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden augusti 
2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar upprättat förslag till delårsrapport för 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Delårsrapport redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 12/2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för 2022. I 
enlighet med anvisningarna innehåller delårsrapporten en översiktlig och 
sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022. 
I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen 
och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att 
kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats. Åtgärderna 
redovisas i rapporten. 

För perioden redovisas en positiv avvikelse mot budget om 17 850 tkr.

Ärendets handlingar
 Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden 2022

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid och controller Marie Myrbeck.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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§ 81 VON/2022:56

Förslag till sammanträdesdagar 2023 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar och tider 

för år 2023.

2. Sammanträdena hålls öppna för allmänheten från klockan 15 när det är möjligt.

3. Nämnden överlämnar förslaget till sammanträdesdagar till den nya vård- och 
omsorgsnämnden för fastställande i januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
I och med årsskiftet börjar en ny mandatperiod och den nya nämnden tillträder i januari 
2023. För förvaltningens planering behövs dock ett förslag till sammanträdesdagar tas 
fram, som den nya nämnden får ta ställning till vid sitt första sammanträde i januari 
2023. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samråd med ordföranden upprättat förslag 
till sammanträdesdagar för år 2023 för vård- och omsorgsnämnden (VON), enskilda 
utskottet (EU) och beredningen. 

Planeringen baserar sig kommunstyrelsens förslag till fullmäktige den 31 augusti 2022. 
Det innebär att nämnderna ska anpassa sina sammanträden så att beslutsunderlag för 
årsredovisning, genomförd internkontroll, underlag för övergripande plan med budget 
och delårsrapport kan ske enligt kommunstyrelsens inlämningstider.

Förslaget innebär åtta nämndsammanträden under året. Samtliga sammanträden är 
förlagda till torsdagar och föreslås starta kl. 13.15. 
Sammanträdena föreslås vara öppna för allmänheten från klockan 15 när det är möjligt. 
På grund av pandemin har det periodvis inte varit möjligt. Intern information behandlas 
under den första delen av sammanträdet. 

Förslag till sammanträdesdagar 2023

Beredning (inför nämnden) 
klockan 13.15-15.00

Nämnd
klockan 13.15

Enskilt utskott 
klockan 13.15-15.00

12/1 26/1 2/2
9/2 23/2 2/3

13/4 27/4 30/3
1/6 15/6 4/5

17/8 31/8 13/6
14/9 28/9 7/9
2/11 16/11 5/10

30/11 14/12 9/11
7/12
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Beslutet skickas till: KS, nämndsekreterare för information till berörda, sekreterare EU, 
akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 82

Meddelanden 

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 19 augusti 2022 gällande tillsyn av ej verkställt beslut. IVO har avslutat 
ärendet och bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att 
det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
IVO konstaterar dock att det saknas journalanteckningar för större delen av dröjsmålet 
och vill påminna om den dokumentationsskyldighet som åligger kommunen enligt 21a § 
LSS. Kommunens dokumentation ska visa de beslut och åtgärder som har vidtagits i 
ärendet samt de faktiska omständigheter och händelser som är av betydelse. Hnr 
2022:836

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 31 augusti 2022, § 100: Sammanträdesdagar 2023 för 
kommunstyrelsen. Hnr 2022:818.

Vård- och omsorgsförvaltningen
 Kvartalsrapport från verksamheten med Fixartjänst april-juni 2022. Hnr 2022:774.

 Minnesanteckningar från samråd med intresseorganisationerna inom 
funktionshinderområdet den 5 september 2022. Hnr 2022:825.
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