
PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-12-15 KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, klockan 13:10 – 14.50
Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, 

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

Beslutande ersättare

Ersättare Ewa Fager (S), Lilian Lunde (S), Barbro Skogberg (S), Franca Baban (S), Emil Åhl (KD), 
Marie Westerberg (L), Whera Nyvell (MP), Jonah Håkansson (SD)

Övriga deltagande Nämndsekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef 
förvaltningskontor Petra Kruse, verksamhetschef funktionsstöd Gunilla Pettersson, controller 
Marie Myrbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn, verksamhetsstrateg Lars 
Hernevid, processledare Jeanette Dahlin §§ 83-85

Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)

Utsedd justerare: Annie-Marie Carlsson (M)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital signering 2022-12-19

Paragrafer § 83 -  § 98

Datum för anslags uppsättande 2022-12-20 Datum för anslags nedtagande 2023-01-12

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 83 Val av justerare

§ 84 Fastställande av dagordning

§ 85 Utvärdering av hyressättningsmodell för grupp- och servicebostäder LSS 
och SoL-boende inom funktionsstöd

§ 86 Information - medarbetarundersökning 2022

§ 87 Månadsrapport september, oktober och november 2022

§ 88 Aktuell verksamhetsinformation

§ 89 Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022

§ 90 Redovisning av delegationsbeslut

§ 91 Fördelning av föreningsbidrag 2023

§ 92 Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2023

§ 93 Habiliteringsersättning 2023

§ 94 Yttrande över motion om arbetsmiljön inom LSS

§ 95 Revidering av nämndens samrådsorganisation

§ 96 Redovisning av bidrag till Festival för mogna

§ 97 Meddelanden

§ 98 Avslutning
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§ 83

Val av justerare 
Annie-Marie Carlsson (M) väljs att justera dagens protokoll.
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§ 84

Fastställande av dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med följande ändring:

 Punkt nr 5 Information - ekonomi tas bort då ekonomin finns redovisad i månads-
rapporterna.
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§ 85 VON/2022:70

Utvärdering av hyressättningsmodell för grupp- och 
servicebostäder LSS och SoL-boende inom funktions-
stöd 

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

Sammanfattning av ärendet
I övergripande plan med budget 2020-2023 fick vård- och omsorgsnämnden i uppdrag 
att se över hyrorna inom området funktionsstöd samt det nya särskilda boendet för 
äldre Dufvegården. I uppdraget ingick även att se över hyresstrukturen för de berörda 
boendeformerna. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 24 september 2020, § 58, om ny hyressätt-
ningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen samt att modellen 
skulle utvärderas under 2022 och uppdraget redovisades till kommunstyrelsen den 
28 oktober 2020.

Modellens syfte är att kommunens samtliga särskilda boendeformer, förutom korttids-
boenden, hyressätts utifrån ett antal kriterier som respektive lägenheter uppfyller och 
på ett sätt som ger en rättvis hyra som följer rättspraxis. Hyran beräknas utifrån jäm-
förelseobjekt, normhyra, läge och modernitet. 

Vård- och omsorgsförvaltningens utvärdering
Efter utvärdering av hyressättningsmodellen upplever förvaltningen en mer likvärdig och 
rättvis hyressättning. Några få justeringar har gjorts i modellen utifrån vård- och 
omsorgsnämndens beslut om att ej räkna med gemensamhetsytor för gruppbostäder 
enligt LSS.

Enligt beslut används trappningsregeln för de som fick en högre höjning när den nya 
hyran räknades ut enligt modellen. Det är ett fåtal som har höjningar kvar. År 2025 ska 
även dessa ha uppnått sin nya likvärdiga hyra.

I samband med den nya hyressättningsmodellen infördes även ett kommunalt bostads-
tillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). KBF är ett tillägg till det bostads-
bidrag och bostadstillägg som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten handlägger. 
Detta har hjälpt dem som fått höjd hyra och behövt extra stöd utöver Försäkrings-
kassans bostadstillägg. 
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Mallen har fungerat bra vid sättning av hyra för de platser som öppnat upp efter renove-
ring. Det finns arbetssätt för att gå igenom lägenhetens standard och sätta grundhyra 
efter hyressättningsmodellen. Som exempel har Strandgårdens nyöppnade LSS-boende 
fått ny beräknad hyra efter denna mall.

Arbetssätt kring hyressättning har tagits fram för att upprätthålla modellen och prin-
cipen för likvärdig hyressättning och årliga hyresjusteringar. Vård- och omsorgsförvalt-
ningen höjer hyrorna en gång per år. Hyreshöjningen grundas på KFAB:s framförhand-
lade hyra, men med ett års fördröjning. 

Från 2019–2021 har hyresintäkterna för grupp- och serviceboenden inom LSS ökat med 
cirka 940 000 kronor. De totala hyresintäkterna för 2021 täckte cirka 65 procent av de 
totala kostnader som vård- och omsorgsförvaltningen har för grupp- och serviceboen-
den inom LSS. Motsvarande för 2019 var 61 procent.

Ärendets handlingar
 Ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen 

(VON/2018:39)

 Uppmaning från FUB 2022-12-06

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S). 
Hon informerar om att FUB skickat en skrivelse till nämndens ledamöter om att FUB 
skulle ha fått vara delaktiga i utvärderingen.

Beslutet skickas till: Akten
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§ 86

Information - medarbetarundersökning 2022 
Verksamhetsstrateg Lars Hernevid informerar om resultatet i årets medarbetar-
undersökning. 

Undersökningen består av två delar:

 HME - som står för Hållbart Medarbetarengagemang och består av nio frågeställ-
ningar – utryckta som påståenden. Frågeställningarna är framtagna av SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) med syfte att mäta arbetsplatsens medarbetarengage-
mang men även skapa ett analysunderlag att jämföra mot andra kommuner.

 OSA - frågor om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (nytt för 2022) uppdelat i 
följande frågeområden: 

o Arbetsorganisation 
o Arbetsklimat
o Arbetsbelastning
o Ledning
o Kompetensutveckling
o Återhämtning
o Säkerhet och hälsa

711 medarbetare (av 1 158) har svarat, vilket innebär en svarsfrekvens på 61,4 procent. 

Utifrån resultatet ska nu handlingsplaner tas fram för respektive enhet, verksamhet 
samt på förvaltningsnivå.

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S), Karin Frisk (S), Björn 
Wahlund (L), Marie Westerberg (L) och Göran Svenningsson (V).
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§ 87 VON/2022:33

Månadsrapport september, oktober och november 2022 

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

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram månadsrapport för september, oktober 
och november 2022. Då nämnden inte haft något sammanträde under november har 
rapporterna redan mejlats ut till nämnden för kännedom.

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

Ärendets handlingar
 Månadsrapport för september 2022

 Månadsrapport för oktober 2022

 Månadsrapport för november 2022

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

Beslutet skickas till: Akten
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§ 88

Aktuell verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
 Revisorer i regionen och kommuner granskar hanteringen kring utskrivningsklara 

patienter.

 Antalet brukare som är smittade i Covid-19 ökar. 

 Sammanfattar mål, aktiviteter och satsningar under mandatperioden 2019-2023.

Verksamhetschef förvaltningskontoret Petra Kruse
 Fyra utredningar pågår enligt lex Sarah.

 Förvaltningen har träffat representanter för utförare av hemtjänst vid uppföljnings-
möte.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att göra ett uppföljande besök 

vecka 4 utifrån tidigare granskning efter pandemin. Handlingsplaner har tagits fram 
inför besöket.

 Utredning pågår av flera allvarliga händelser. En anmälan enligt lex Maria kommer 
att sändas till IVO gällande vårdskada.

 Smitta med Covid-19 är hög. Smitta förekommer även av säsongsinfluensa, förkyl-
ningar samt magsjuka.

Under informationen yttrar sig även Christoffer Öqvist (M), Göran Svenningsson (V), 
Björn Wahlund (L) och Marie-Louise Karlsson (S).
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§ 89 VON/2022:15

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022 

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

nämndbeslut.

 Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommun-
fullmäktige och revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt social-
tjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte 
verkställts inom tre månader för dagen för beslut. 

Rapport ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna. 
En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering 
ska ske en gång per kvartal.

Ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut
Särskilt boende
Upplysning: 12 beslut (8 kvinnor, 4 män) var verk-
ställda vid rapporteringstillfället. 2 personer (1 kvinna, 
1 man) har fått varsitt erbjudande.

14 (9 kvinnor, 5 
män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
(LSS)

Antal beslut

Bostad för vuxna
Upplysning: 2 beslut (män) var verkställda vid rappor-
teringstillfället. 1 kvinna har fått 1 erbjudande. 1 
kvinna har ännu ej fått erbjudande.

4 (2 kvinnor, 2 män)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: 2 beslut (kvinnor) avser avbrott i verk-
ställighet. 2 kvinnor har fått varsitt erbjudande. 1 
beslut (kvinna) kan inte verkställas pga. förändrat 
hälsotillstånd.

3 (3 kvinnor)

Daglig verksamhet
Upplysning: 7 beslut (3 kvinnor, 4 män) avser avbrott i 
verkställighet. 3 beslut (1 kvinna, 2 män) var verk-

8 (4 kvinnor, 4 män)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
(LSS)

Antal beslut

ställda vid rapporteringstillfället. 1 man har fått ett 
erbjudande.

Ledsagarservice
Upplysning: Har fått ett erbjudande.

1 (1 kvinna)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
(SoL), socialpsykiatri

Antal beslut

Bostad
Upplysning: Avser förhandsbesked.

1 (1 man)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Var verk-
ställd vid rapporteringstillfället. 

1 (1 man)

Kontaktperson (socialpsykiatri)
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Har fått 1 
nytt erbjudande.

1 (1 kvinna)
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§ 90

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

2022-09-01--10-31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare

2022-09-01--10-31 Färdtjänst Handläggare

2022-09-01--10-31 Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade

Handläggare

2022-09-01--10-31 Socialtjänstlagen Handläggare

2022-10-14. § 24 Förordnande av rätt för Pia 
Aalto och Karin Lindström att 
företräda vid upphandling av 
riksfärdtjänst. Hnr 2022:946

Petra Kruse, verksamhets-
chef förvaltningskontoret

2022-11-10, § 25 Beslut att inträffad händelse 
inte utför missförhållande 
enligt lex Sarah (LS 9/2022). 
Hnr 2022:1008

Petra Kruse, verksamhets-
chef förvaltningskontoret

2022-11-22, § 26 Beslut att rapporterade hän-
delser inte utgör missför-
hållande enligt lex Sarah (LS 
8:2022). Hnr 2022:1030

Petra Kruse, verksamhets-
chef förvaltningskontoret
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Ordförandebeslut

Datum, § Typ av beslut Beslutande

2022-11-29, § 28 Bidrag till aluminiumramp 
vid lekotekets entré.

Marie-Louise Karlsson, 
ordförande

Redan anslagna beslut

Datum, § Typ av beslut Beslutande

2022-10-06, §§ 32-34 Individärenden Enskilda utskottet

2022-11-10, §§ 35-40 Individärenden Enskilda utskottet
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§ 91 VON/2022:62

Fördelning av föreningsbidrag 2023 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela föreningsbidragen för år 2023 i enlighet 
med upprättat förslag.

Sammanställning över godkänd fördelning redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 13/2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden skall varje år fördela bidrag i enlighet med Bestämmelser för 
kommunala bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
(VON/2021:76-048). 

Bidragen är uppdelade i tre former

 Grundbidrag för löpande verksamhet (kan sökas en gång per år). 

 Övrigt bidrag. Nämnden gör bedömning utifrån innehåll i separat ansökan. 

 Hyresbidrag

Det ekonomiska utrymmet för fördelning är 214 000 kronor. I förslaget fördelas 159 950 
kronor till föreningarna. Kvar finns då 46 880 kronor att använda för ansökningar som 
eventuellt tillkommer.

I fördelningen av grundbidrag till sökande föreningar har beloppet 20 kronor per med-
lem använts sedan 2010. Samma belopp föreslås gälla även för 2023. Minimibeloppet 
som delas ut föreslås höjas från 2 000 kronor till 2 500 kronor.

Vid prövning av ansökningar av föreningsbidrag inför år 2010 fördes ett resonemang om 
att bokslutsresultat överstigande 100 000 kronor påverkar storleken på beviljade bidrag. 
För föreningar med ett sådant resultat har sedan dess en ersättning med 10 kronor per 
medlem betalats ut. Detta har tillämpats även i årets förslag till fördelning av förenings-
bidrag.

Övrigt
Utöver de bidrag som föreslås betalas ut direkt till föreningarna finns lokalkostnader 
som kommunen har kontraktet för, och som betalas av förvaltningen. Det är lokalkost-
nader för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, PRO Björkvik, PRO Valla samt för 
Pensionärernas hus och Linnégården. Dessa kostnader beräknas totalt uppgå till 800 
000 kronor för år 2023.

Ärendets handlingar
 Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2023
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och 
Barbro Skogberg (S).

Beslutet skickas till: 

Föreningskonsulent för information och utbetalning

Kopia för kännedom:

Handläggare VOF
Controller VOF
Ekonom VOF
Akten
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§ 92 VON/2022:67

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2023 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
 Vård- och omsorgsnämnden beviljar 475 000 kronor som bidrag till FUB:s lekoteks-

verksamhet för år 2023. 

 Nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda FUB:s verksamhet gällande innehållet 
i uppdraget samt organisatoriska förutsättningar kopplade till uppdraget. 

Reservation

Göran Svenningsson (V) reserverar sig skriftligt mot nämndens beslut (sidan 18). 

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Ansvaret för omsorgsverksamheten flyttades 1996 från landstinget till kommunerna. 
Därmed övergick ansvaret till Katrineholms kommun för viss finansiering av lekoteks-
verksamheten. Före 1996 delade landstinget och kommunerna på ansvaret att ge bidrag 
till lekoteksverksamheterna. I den skatteväxling som gjordes i samband med över-
förandet utgick ekonomisk kompensation från landstinget till kommunen.

Ansökan från FUB

FUB Katrineholm-Flen-Vingåker ansöker den 7 oktober 2022 om anslag till 2023 års leko-
teksverksamhet i Katrineholm.

Av ansökan framgår att efter en viss nedgång under 2020 och 2021 (pandemieffekt) så 
ökar nu efterfrågan på Lekotekets tjänster och insatser igen under 2022. 

Sedan oktober 2020 har FUB utökat specialpedagogernas tjänster till 1,5 tjänst för att 
kunna möta det ökade behovet av Lekotekets insatser. Detta trots att anslagen från 
kommunerna bara täcker ungefär 1,0 tjänst. Därför ansöker FUB även för 2023 om 
anslag för 1,5 tjänst. Förutom det stadigt ökande barnantalet finns en rad andra skäl.

Under år 2022 har hittills sammanlagt 142 barn varit aktuella, varav en minoritet med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Av barnen bor 86 i Katrineholms 
kommun. 

Som framgår av kalkylen för 2023 räknar FUB med att kostnaderna kommer att uppgå 
till 1 094 600 kronor. FUB hade 219 medlemmar vid årsskiftet 2021/22, varav cirka 160 
var mantalsskrivna i Katrineholm. Av det bifogade bokslutet framgår att verksamheten 
2021 gick med ett underskott på drygt 138 000 kronor.

FUB ansöker om 633 300 kronor till lekotekets verksamhet i Katrineholm för år 2023. 
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Summan har räknats fram genom att dividera kostnaderna med antalet invånare i de tre 
kommunerna 2022-06-30 (1 094 600:59 964), vilket blir 18,25 kr/invånare. För 
Katrineholms del innebär det alltså 34 689 x 18,25 = 633 300 kronor.

Ärendets handlingar
 Ansökan från FUB 2022-10-07 med bilagor (verksamhetsberättelse 2021, resultat- 

och balansräkning 2021, kostnadskalkyl 2023 samt revisionsberättelser 2021)

 Uppmaning från FUB 2022-12-06

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
År 2014-2020 fick FUB:s lekotek 375 000 kronor i bidrag per år av vård- och omsorgs-
nämnden. För åren 2021 och 2022 beviljade nämnden 475 000 kronor per år. 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden beviljar 475 000 kronor för FUB:s 
lekoteksverksamhet även år 2023.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och 
informerar om att FUB skickat en kompletterande skrivelse till nämndens ledamöter 
med uppmaning att höja bidraget. 

Under överläggningen yttrar sig även Marie Westerberg (L), Björn Wahlund (L), Göran 
Svenningsson (V) och Marian Loley (KD)

Yrkanden

Göran Svenningsson (V) yrkar att FUB ska få det sökta beloppet på 633 300 kronor.

Marie-Louise Karlsson (S) och Christoffer Öqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut samt med följande tillägg: Nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda FUB:s 
verksamhet gällande innehållet i uppdraget samt organisatoriska förutsättningar kopp-
lade till uppdraget. 

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.

Ordföranden ställer förvaltningens förslag med ovan föreslagna tillägg mot Göran 
Svenningssons yrkande. 

Hon finner att nämnden beslutar I enlighet med förvaltningens förslag samt med ovan 
föreslagna tillägg.

Beslutet skickas till: 

FUB
Controller
Administrativ assistent för utbetalning
Verksamhetsstrateg (gällande uppdrag)

Comfact Signature Referensnummer: 1514448



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-12-15 18 (28)

Ordförandens sign Justerandes sign

Reservation angående beslut om bidrag till Lekoteket 
verksamhet vid Vård- och omsorgsnämndens samman-
träde 221215
Jag reserverar mig mot majoritetens beslut att ge bidrag till Lekotekets verksamhet för 
2023 med endast 475.000 kronor. Mitt yrkande är att Lekoteket skall beviljas 633.300 
kronor, enligt sökandens egen begäran. Under 2023 bör utredning göras om hur Leko-
tekets verksamhet kan drivas vidare på bästa sätt med tryggad ekonomi.

Dag som ovan

Göran Svenningson
Ledamot för Vänsterpartiet
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§ 93 VON/2023:2

Habiliteringsersättning 2023 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
 Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS skall fort-

satt vara 20 kronor per timme under 2023.

 Habiliteringsersättningen för personer med daglig sysselsättning enligt socialtjänst-
lagen (SoL) skall fortsatt vara 15 kronor per timme under 2023.

 Habiliteringsersättning kan utbetalas för närvaro upp till 8 timmar/dag, maximalt 40 
timmar/vecka. Ett tillägg för obekväm arbetstid efter klockan 17 vardagar samt 
lördag och söndag ska utbetalas med 2 kronor extra per timme.

 Förändringarna med ökad veckoarbetstid samt höjd ersättning för obekväm 
arbetstid ska ligga kvar under 2023.

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget infördes 2018 och syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dag-
penning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (så kallad habiliteringsersätt-
ning). Om kommunen rekvirerar men inte använder pengarna så betalas de tillbaka. 

Katrineholm har sedan 2018 höjt habiliteringsersättningen från 10 kr till 15 kr/timme 
med hjälp av statsbidraget. Katrineholm har även ändrat så att ersättningen kan betalas 
ut för 40 timmar/vecka samt för obekväm arbetstid 2 kronor/timme. 

Från 2021 har vård- och omsorgsnämnden beslutat att höja habiliteringsersättningen för 
personer med daglig verksamhet enligt LSS till 20 kronor per timme.

Den ökade timersättningen och möjligheten till högre veckoarbetstid samt 
ob-tillägg beslutas på ett år i taget. 

Kommunstyrelsen har den 26 oktober 2022, § 137, beslutat att reservera medel från 
integrationsfonden med 2 miljoner kronor under 2023 som reserv för habiliterings-
ersättning om statsbidrag uteblir.

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef funktionsstöd
Enhetschefer Resurscenter
Administratörer funktionsstöd
Controller
Akten
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§ 94 VON/2022:48

Yttrande över motion om arbetsmiljön inom LSS 

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

yttrande och sänder det till kommunledningsförvaltningen.

 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Reservation

Marian Loley (KD) och Björn Wahlund (L) reserverar sig mot nämndens beslut.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har i en motion gällande vård- och omsorgsförvaltningen yrkat på att 
arbetsmiljölagen alltid ska efterlevas, att en åtgärdsplan för 2022 års förutsättningar 
gällande personalbemanning utifrån arbetsmiljölagen verkställs omgående och att en 
återrapportering sker till kommunstyrelsen var tredje månad.

Kommunledningsförvaltningen har sänt motionen till vård- och omsorgsförvaltningen 
för yttrande.  Yttrandet ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 
2023-01-04.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en 
verksamhet i linje med arbetsmiljölag och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förvaltningen 
genomför kontinuerligt insatser för att förbättra förutsättningarna för verksamheten att 
på ett systematiskt sätt förbättra sitt arbetsmiljöarbete. Under 2022 har förvaltningens 
rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete förtydligats och alla chefsnivåer har fått en 
genomgång av de förtydligade rutinerna. 

Att systematiskt arbeta med att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp med ut-
gångspunkt i fysiska skyddsronder, organisatoriska och sociala skyddsronder, risk-
bedömningar, arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro är del i detta. Inför kommande 
år kommer också månadsrapporteringen för alla chefer utvecklas för att bättre fånga 
upp arbetet. 

Motionen efterfrågar särskilt åtgärder rörande bemanning. I de fall det utifrån det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller utifrån brukares behov framkommer förändrat 
bemanningsbehov hanteras detta. Inför 2022 stärktes exempelvis verksamhetsområdet 
funktionsstöd med motsvarande fem stödassistenter och en stödpedagog. Omfördel-
ning mellan enheter sker också kontinuerligt.

Ärendets handlingar
 Remissanvisning

 Motion från Kristdemokraterna
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Marian Loley (KD) och Björn Wahlund (L).

Yrkanden

Marian Loley (KD) och Björn Wahlund (L) yrkar bifall till motionen.

Marie-Louise Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Marian Loleys och Björn 
Wahlunds yrkande om bifall till motionen. 

Hon finner att nämnden beslutar I enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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§ 95 VON/2022:71

Revidering av nämndens samrådsorganisation 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
 Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till reviderad samrådsorga-

nisationen att gälla från den 1 januari 2023.

 Nämnden uppdrar till förvaltningen att göra en utvärdering av samrådsorganisa-
tionen i början av 2024 och att nämnden ska vara delaktig i utvärderingen.

Den reviderade samrådsorganisation redovisas som bilaga till protokollet med beteck-
ningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2022.

Sammanfattning av ärendet
Nämndens samrådsorganisation reviderades senast den 13 juni 2019. Nämnden 
beslutade samtidigt att en översyn ska göras senast hösten 2022.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad samrådsorga-
nisation. 

Samråd har skett med samtliga verksamhetschefer samt enhetschef för medborgar-
funktionen. 

De ändringar som föreslås är bland annat att två medborgardialoger sammanfogas till 
en, som vänder sig till alla medborgare. Formerna för medborgardialog kan variera uti-
från behov. Brukarmöte ändrar namn till brukardialog. Det förtydligas att enhetschef ska 
stimulera brukare att lämna förslag till brukardialog som avser frågor på enheten. 
Organisationen för kontaktpolitiker inom funktionsstöd görs tydligare. Ersättning har fått 
egen rubrik och innehåll ändrat. Dialogerna kan vid behov genomföras digitalt.

Ärendets handlingar
 Förslag till reviderad samrådsorganisation

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Marie Westerberg (L), Karin Frisk (S), Lennart Olsson (S), Göran Svenningsson (V), Ewa 
Fager (S) och Björn Wahlund (L).

Yrkande

Marie-Louise Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
tillägg: Att uppdra till förvaltningen att göra en utvärdering av samrådsorganisationen i 
början av 2024 och att nämnden ska vara delaktig i utvärderingen.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med sitt ovan föreslagna 
tillägg. Hon finner att nämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschefer
Enhetschefer
Verksamhetsstrateg (gällande uppdrag)
Intranät
Akten
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§ 96 VON/2022:9

Redovisning av bidrag till Festival för mogna 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommun-
ledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 att bevilja 200 000 kronor i bidrag 
till vård- och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården), för arrange-
manget musikfestival för mogna år 2022. Efter genomfört evenemang skulle service-
huset Igelkotten Lustgården inkomma med en skriftlig redovisning till kommunlednings-
förvaltningen över hur bidraget har använts. 

Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning
Syftet med arrangemanget var att bland annat att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen 
och att personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre. 
Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former.

Då festivalen inte kunde genomföras på traditionellt sätt med ett större arrangemang 
under två dagar, har istället mindre arrangemang med samma syfte skapats på respek-
tive boende. 

Ungefär hälften av medlen har använts till att Lustgården bokat in underhållning till 
respektive boenden där Johannes och gänget spelat och underhållit. Kvarvarande medel 
fördelades utifrån antalet boende på respektive särskilt boende för äldre. Flera boenden 
har med dessa medel arrangerat sång-, musik- och grilltillfällen i olika former med olika 
artister. Exempelvis Sång och Trombon Från Frösön till Sunnanö med Therese 
Hammarberg, Ljuskväll i november med Lerbokören, Lennart Johansson samt Scenkonst 
Sörmland. 
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Fördelade medel

Aktivitet Summa
Lustgården 90 000
Lustgården 13 004
Lövåsgården 26 865
Pantern 4 776
Yngaregården 4 477
Igelkotten 8 059
Almgården 5 358
Vallgården 6 865
Norrgläntan 11 940
Dufvegården 1 14 328
Dufvegården 2 14 328
 Totalt 200 000

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

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen
Akten
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§ 97

Meddelanden 

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

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag den 19 september 2022:

 § 96: Entledigande av Lennart Halvarsson (L) samt val av Marie Westerberg (L) som 
ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
Hnr 2022:885.

 § 99: Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun. Hnr 2022:888-889.

 § 104: Sammanträdesdagar 2023 kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Hnr 2022:890.

Protokollsutdrag den 24 oktober 2022:

 120: Delårsrapport 2022 för Katrineholms kommun. Hnr 2022:977, 978

Protokollsutdrag den 21 november 2022:

 § 128: Övergripande plan med budget 2023-2025. Hnr 2022:1105-1106.

 §132 Revidering av styrdokumentet Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxan). 
Hnr 2022:1107-1108.

 § 133 Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 
4.13). Hnr 2022:1111-1112.

 § 134 Revidering av färdtjänsttaxa (KFS 4.14). Hnr 2022:1109-1110.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag den 28 september 2022:

 § 118: Återrapportering av särskilt uppdrag om uppföljning av språktest vid rekryte-
ring. Hnr 2022:921

Region Sörmland
 Antagen Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland. Hnr 2022:922.

 Protokoll den 28 oktober 2022 från nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård. Hnr 2022:962

 Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 
28 oktober 2022 - Revidering av Överenskommelse om samverkansrutiner 
hälsoundersökning barn och unga. Hnr 2022:996.
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 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige den 2022-11-22--23, § 124-22: Revidering av 
reglemente för gemensamma patientnämnden. Hnr 2022:1114.

Gemensamma patientnämnden

 Protokollsutdrag den 8 september 2022: § 12 Delårsrapport 2022. Hnr 2022:875. § 13 
Sammanträdestider 2023. Hnr 2022:874.

 Protokoll från sammanträde den 24 november 2022. Hnr 2022:1113.

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Protokollsutdrag den 16 september 2022, § 15: Delårsrapport 2022. Hnr 2022:893.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minnesanteckningar från funktionsrättsrådet den 26 september 2022. Hnr 2022:883.

Vård- och omsorgsförvaltningen
 Kvartalsuppföljning av Fixar Malteverksamheten perioden 1 juli tom 30 september 

2022. Hnr 2022:979.

 Minnesanteckningar från samråd med intresseorganisationerna inom funktions-
hinderområdet den 7 november 2022. Hnr 2022:1021.

 Minnesanteckningar från funktionsrättsrådet den 28 november 2022. Hnr 
2022:1051.

Minnesanteckningar från brukarråd

 Igelkottens särskilda boende den 19 oktober 2022. Hnr 2022:989

 Norrgläntan den 8 november 2022. Hnr 2022:1001

 Dufvegården den 14 november 2022. Hnr 2022:1035

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt nämndsekreterare Mona Kjellström.
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§ 98

Avslutning 
Ordföranden Marie-Louise Karlsson (S) tackar nämnden och förvaltningen för ett gott 
samarbete. Hon önskar alla lycka till i fortsättningen och en God Jul och ett Gott Nytt År.

1:e vice ordförande Christoffer Öqvist (M) tackar på nämndens vägnar ordföranden för 
gott samarbete och önskar henne lycka till samt en God Jul och ett Gott Nytt År

Vård- och omsorgsnämnden framför ett varmt tack till samtlig personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt tackar samtliga för ett gott samarbete och önskar 
alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

De ledamöter och ersättare som inte fortsätter sina uppdrag i vård- och omsorgs-
nämnden avtackades med en blomma.
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