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Plats och tid  Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, klockan 13.15-15.50 
Öppet för allmänheten §§ 89-92 

 

Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande,  
Lilli Marton (MP) andre vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S),  
Dan Jonsson (S), Ing-Britt Pettersson (S), Mirjana Cvrkalj (M), Inger Hult (L),  
Kjell Larsson (C), Jan Åke Asp (SD) 

 

Beslutande 
ersättare Marita Sundqvist (S), Lennart Halvardsson (L) 

 

Ersättare  Leif Högberg (S), Lilian Lunde (S), Elmer Törnquist (M), Emilia Tennmyr (C),  
Whera Nywell (MP) 

 

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

hälso- och sjukvård Per Axelsson, tf. verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion 
Bruno Maras, verksamhetschef stöd ordinärt boende Patrik Sikt, verksamhetschef särskilt 
boende äldre Josefin Sandqvist §§ 84-89, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn 
§§ 84-89, enhetschef Hannele Hassinen (§§ 84-85) 

 

Utses att justera Jan Åke Asp (SD) 
 

Justeringens  
plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2018-10-02 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  § 84 - § 92 
Mona Kjellström 

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

Jan Åke Asp (SD)  
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  Paragrafer § 84 - § 92 
 

Sammanträdes  
datum 2018-09-27 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-10-03 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-10-25 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 84 

Fastställande av dagordning  
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. 
________________ 
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§ 85 

Information - Tena Identifi  
Enhetschef Hannele Hassinen informerar om TENA Identifi – en ny teknik 
som underlättar inkontinensutredningar. Det är ett användarvänligt system som under 
72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en 
rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder. 
Grunden för god inkontinensvård är förståelse för individuella behov. Den detaljerade 
informationen i TENA Identifi-rapporten används som underlag för att fastställa 
lämpligast inkontinensskydd, rätt tider för toalettbesök och produktbyten. Detta bidrar 
till en mer effektiv och bättre dokumenterad kontinensvård och förbättrat välbe-
finnande för individen.  
 
Tekniken infördes på försök på Strandgården för ett år sedan och används nu även på 
Furuliden.  
 
Under informationen yttrar sig även Kjell Larsson (C), Lennart Olsson (S) och Ulrica 
Truedsson (S) samt verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist. 
_______________ 
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§ 86 

Information - Schemaläggning för personal inom hem-
tjänst  
Ordföranden har gett förvaltningen i uppdrag att se över schemaplanering för hem-
tjänsten och att den ej ska vara minutstyrd.  
 
Verksamhetschef Patrik Sikt informerar om pågående arbete inom förvaltningen. 
Framförallt handlar det om att se över kringtiden och lägga besök och insatser rätt i 
verksamhetssystemet TES och se över strukturen i Time Care. Det kan också handla 
om att pröva olika modeller till schemaläggning för att förenkla och göra förutsäg-
barheten större för medarbetarna. Först ut är Söder/Nävertorp. 
 
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S). 
___________ 
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§ 87 

Aktuell information från verksamhetschefer  
Tf. förvaltningschef Susanna Kullman 
• Förvaltningen arbetar aktivt med ekonomin i fokus. Riktlinjen för trygg samver-

kan och effektiv utskrivning påverkar ekonomin pga. snabba omställningar och 
arbete med intern samverkan och struktur fortsätter. 

• Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är nu klar. 
Förvaltningen återkommer till nämnden med detaljerat resultat. 

 
Medborgarfunktionen 

• Antalet ansökningar om färdtjänst har ökat de senaste fyra månaderna. 
• Den 2 oktober 2018 klockan 15.30-20.00 anordnas en anhörigdag i Duveholms-

gymnasiets aula. Programpunkter är: Väg ut ur medberoende, personliga berättel-
ser om livet som anhörig, föreläsning/humorföreställning med Hasse Brontén 
samt möjlighet att träffa anhörigstödet. 

 
Verksamhetschef stöd ordinärt boende Patrik Sikt 
• Samtliga medarbetare inom hemtjänsten har fått uppdaterad information om förut-

sättningarna utifrån förfrågningsunderlaget enligt Lagen om valfrihet i hem-
tjänsten. Förtydligande har gjorts gällande den uppdragstid som gäller för hem-
tjänst omvårdnad, vilken är klockan 07-22. Inför nästa schemaperiod (från den 8 
oktober 2018) läggs uppdragen rätt utifrån detta gällande intern hemtjänst, extern 
hemtjänst och hemtjänst natt- och larm. 

• Av resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning noteras särskilt att det är en 
ökning med sex procent på frågan om man upplever att man får välja utförare. 

• Förvaltningen har satt in ytterligare bemanning för fortsatta installationer av 
nyckelfria lås och arbetar område för område för att förenkla och effektivisera.  

• HR-enheten har på verksamhetens uppdrag haft personliga samtal med ett antal 
medarbetare som har många tillfällen av korttidssjukskrivning. Varje samtal har 
återkopplats till respektive chef för vidare hantering. 

• Byte av hissar på Igelkotten hus 3 är planerat att påbörjas vecka 48. Arbetet 
beräknas ta upp till tre veckor. Under tiden kommer både fastighetsägaren 
(KFAB) och verksamheten att anpassa sig för att de boende ska uppleva arbetet så 
lite störande som möjligt. Arbetet kommer dock innebära vissa begränsningar. 

• Innovationsarbetet inom hemtjänsten fortsätter. Det extra chefsstöd som skulle 
sättas in under hösten som stöttning för chefer i detta arbete har försenats något 
pga. sjukdom men tar ny fart från oktober.  

 

Verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist 
• Fortsatt arbete med schema och heltid som norm. Arbetet syftar till att få bra 

scheman till personal och scheman som utgår från brukarnas behov. Timecare-
samordnaren arbetar halvtid med schema och halvtid i verksamheten. 
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• På senaste ledningsgruppen för särskilt boende äldre beslutades att en person per 
avdelning gör beställningar på mat i systemet Aivo. Detta för att rätt person ska få 
rätt mat.  

• Den 5 oktober 2018 fortsätter samverkan kring nya lönekriterier. Det har varit två 
workshops dit alla arbetsplatsombud varit inbjudna. De nya lönekriterierna ska 
stödja arbetet med målstyrd verksamhet.   

 
Verksamhetschef hälso- och sjukvård Per Axelsson 
• Hälso- och sjukvården har tillsammans med verksamheten stöd ordinärt boende 

startat upp arbete med Senior alert på hemtjänst Öster. Mötesstrukturen med 
hemtjänst och legitimerad personal görs om och kommer att utvärderas för att 
spridas vidare. 

• För att kunna bedriva god och säker vård kommer förstärkningar att göras på 
Igelkotten servicehus, korttidsboendet Lövåsgården och ett område inom hem-
sjukvården. 

 
Tf. verksamhetschef myndighets- och specialistavdelning Bruno Maras 
• Representanter från vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och 

turismförvaltningen håller på att ta fram förslag på samverkansorganisation 
mellan förvaltningarna. Syftet med samverkansorganisationen är att den ska vara 
långsiktigt stabil för att kunna erbjuda våra gemensamma målgrupper likvärdig 
tillgång till bred och anpassad kulturell verksamhet. 

• Medarbetarsamtal har påbörjats och pågår under oktober 2018. 
• Många ärenden hanteras på uppdrags- och utredningssidan. Sex lex Sarah-utred-

ningar pågår och samtliga förväntas bli klara i mitten av oktober. Utredningarna 
berör olika verksamheter och händelser. Utöver detta pågår översyn av hyressätt-
ningsprinciper, uppdatering av kvalitetsledningssystem, översyn av avgifter, 
övergripande boendeplan med mera samt uppföljningar av tidigare beslut.  

• Vård- och omsorgsförvaltningens kommunikatör har slutat. Under hösten kommer 
förvaltningen få visst stöd från kommunledningsförvaltningen, även om de idag 
inte har fulltalig arbetsstyrka. Detta innebär att vård- och omsorgsförvaltningen 
måste prioritera bland sina egna aktiviteter som ska genomföras under resterande 
delen av året.  

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn 
• Verksamheterna hälso- och sjukvård samt särskilt boende äldre förbereds för 

punktprevalensmätningen SVENSKA HALT 2018 som sker veckorna 46 och 47. 
Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och 
antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige. Syfte är att stödja det före-
byggande arbetet med t.ex. vårdrelaterade infektioner (urinvägsinfektioner).  

• Den lagstadgade externa apoteksgranskningen pågår till och med november på 
förvaltningens enheter där läkemedel hanteras. 

• Inför influensasäsongen kommer vård- och omsorgsförvaltningen att använda ett 
nationellt vaccinationsregister i syfte att säkra ordinationer och administration av 
vaccin. En ny rutin för behandling av allergisk reaktion kommer att färdigställas 
inför säsongen. 
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• Utredning pågår gällande tre allvarliga avvikelser avseende fördröjd vård och 
behandling, återinskrivning i slutenvården för patient då hälso- och sjukvårds-
åtgärder inte var förberedda samt inspektion av enhet efter flera avvikelser. 

 
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) 
Vid sammanträdet den 30 augusti 2018 fick förvaltningen i uppdrag att se över kost-
naden för resor till och från daglig verksamhet.  
Översyn pågår och kommer att presenteras längre fram. 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under informationen yttrar sig även Lennart Olsson (S), Inger Hult (L), Kjell Larsson 
(C), Emilia Tennmyr (C) och Ulrica Truedsson (S). 
 
Kjell Larsson (C) ställer frågor utifrån föregående protokoll. Förvaltningen och ord-
föranden besvarar frågorna. 
___________ 
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§ 88 

Redovisning av delegationsbeslut  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens 
vägnar. 
 
Tjänstemannabeslut 
Datum, § Typ av beslut Beslutande 
2018-08-01--31  Bostadsanpassningsbidrag Handläggare 
2018-08-01--31  Färdtjänst/riksfärdtjänst Handläggare 
2018-08-01--31  Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade  
Biståndshandläggare 

2018-08-01--31  Socialtjänstlagen Biståndshandläggare 
2018-08-22, § 22 Beslut att inkommen lex Sarah-

rapport ej utgör missförhållande 
Bruno Maras, tf. verk-
samhetschef myndig-
hets- och specialist-
funktion 

 
Utskottsbeslut 
Datum, § Typ av beslut Beslutande 
2018-09-13, §§ 34-38 Individärenden Enskilda utskottet 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
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§ 89 

Allmänhetens frågestund  
Ingen allmänhet har kommit till dagens frågestund. 
__________ 
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§ 90 

Delårsrapport för vård- och omsorgsnämnden januari-
augusti 2018  (VON/2018:19)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapporten för perioden januari-augusti 
2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Delårsrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 15/2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en delårsrapport som bygger på känt 
resultat till och med augusti 2018. Delårsrapporten innehåller även en uppföljning av 
volymmått, resultatmål och indikatorer. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att utveckla verksamheterna, bibehålla 
och förbättra kvalitén och arbetar samtidigt med att få ekonomin in balans. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har fortsatt stora utmaningar gällande ekonomi, planering och 
effektivitet i verksamheten. 
 
Vård- och omsorgsnämndens resultat för delåret 2018 per den 31 augusti 2018 visar 
på ett underskott om -16 596 tkr. Underskottet kan härledas till:   
• ökade personalkostnader inom flera verksamhetsområden. 
• höga sjuktal hos tillsvidareanställd personal samt hos timvikarier. 
• övertid och fyllnadstid har ökat. 
• extern hemtjänst har ökat i utförda timmar. 
• extern LSS har ökat i utförda timmar.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har vidtagit åtgärder under året. Det visar sig att 
dessa åtgärder inte gett full effekt. Det krävs ett stort arbete gällande medarbetarnas 
schemaläggning, för att använda resurserna rätt och främja Heltid som norm. Vidare 
krävs ett ökat fokus på att få medarbetarna åter i arbete och arbeta preventivt med 
korttidsfrånvaro. Inom vissa områden krävs mer närvarande chefer som arbetar nära 
medarbetarna med fokus på kvalitet och ekonomi.  
 
Beräknad avvikelse inom respektive verksamhet (tkr) 
Förvaltningsgemensamt      4 040 
Myndighets- och specialistfunktion - 14 693 
Stöd ordinärt boende  -   9 003 
Särskilt boende äldre  -   1 221 
Funktionsstöd      5 656 
Hälso- och sjukvård  -   1 376 
Summa   - 16 596 
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Ärendets handlingar 
• Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden, 2018-09-17 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Kjell Larsson (C) och Lennart Olsson (S) samt tf. förvaltningschef Susanna Kullman 
och tf. verksamhetschef Bruno Maras. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten 
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§ 91 

Förslag om ändring i vård- och omsorgsnämndens 
reglemente  (VON/2018:54)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att ändra 
vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS 1.18 i enlighet med förslaget. 
 
Förslaget till ändringar i KFS 1.18 redovisas som bilaga till protokollet med beteck-
ningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2018. 
 
Sammanfattning av ärenden 
Vård- och omsorgsförvaltningen har uppmärksammat behov av redaktionella änd-
ringar i vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS 1.18. 
Förvaltningen föreslår följande ändringar: 
 
Under rubriken § 1 Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även: 
• Betalningsansvarslagen: Har ersatts av ”Betalningsansvar enligt Lag (2017:612) 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. 
• Lag om bostadsanpassning: Har ersatts av ”Prövning av bidrag enligt Lag 

(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag”. 
 
Under § 2 Övriga uppgifter: 
Nämnden ansvarar även för ”folkhälsoarbete inom äldreomsorg och område funk-
tionsstöd”. 
 
Ärendets handlingar 
• Förslag till ändringar i KFS 1.18 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
nämndsekreterare Mona Kjellström. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten 
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§ 92 

Meddelanden  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 
 
Datainspektionen 
Mottagningsbekräftelse den 11 september 2018 om anmälan av Svitlana Jelisic som 
vård- och omsorgsnämndens dataskyddsombud. Hnr 2018:877 
 
Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag daterat den:  
• 20 augusti 2018, § 91, med beslut att entlediga Ulf Jonasson (M) från uppdraget 

som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Fullmäktige utser Mirjana Cvrkalj 
(M) som ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämnden och Helena Gärtner (M) 
till ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 
2018. Hnr VON/2018:816 

• 17 september 2018, § 112, sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och full-
mäktige 2019. Hnr VON/2018:929 

 
Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag den 29 augusti 2018: 
• § 123: Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och fullmäktige 2019. Hnr 

VON/2018:850 
• § 127: Avsiktsförklaring om medlemskap i Kommunalförbundet Sydarkivera från 

och med 2021. Hnr VON/2018:849 
 
Landstinget Sörmland 
Protokoll från sammanträde den 14 september 2018 med nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård. Hnr VON/2018:907 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kontrollrapport från extra kontroll den 8 september 2018 gällande bedömning av 
livsmedelsanläggning på Skogsbrynet. Konstateras att tidigare bedömda brister från 
föreläggandet den 14 augusti 2018 nu var åtgärdade. Hnr VON/2018:872 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Minnesanteckningar från brukarråd  
• Igelkotten den 17 maj samt 27, 28 och 30 augusti 2018. Hnr VON/2018:857, 

2018:859-861 
• Furuliden den 24 maj 2018. Hnr VON/2018:901 
• Vallgården den 6 september 2018. Hnr VON/2018:918 
• Malmgården den 7 september 2018. Hnr VON/2018:918 
• Almgården den 21 september 2018. Hnr VON/2018:924 
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Minnesanteckningar från samrådsmöte med intresseföreningar område funktionsstöd 
den 23 maj 2018. Hnr VON/2018:885 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
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