
KALLELSE 1 (1) 

Datum 
Vård- och omsorgsförvaltningen 2019-11-11

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm   E-post: 

Telefax: 

Sammanträdande organ Vård- och omsorgsnämnden 

Tid Tisdagen den 19 november klockan 09:00 

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

Nr Ärende Beteckning Föredragande Sidnr 

1 

2 

3 

4 Linda Bentholm 

5 Emma Odén 

6 

7 

Upprop 
Val av justerare 
Fastställande av dagordning 
Information - Anhörigstöd 
Information - Undersökning vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? 
Aktuell verksamhetsinformation 
Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 
2019 

VON/2019:31 Susanna Kullman 1 

8 Redovisning av delegationsbeslut

9 Besvarande av ledamotsinitiativ   

4 

10 Öppet för allmänheten från klockan 11 
11 Information - ekonomi Marie Myrbeck 

12 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 Marie Myrbeck, 
Anna-Lena Ramstedt 

13 Förslag till sammanträdesdagar år 2020 för  vård- 
och omsorgsnämnden och enskilt utskott 

VON/2019:70 5 

14 Meddelanden 6 

Ulrica Truedsson (S) 
Ordförande 

Förhinder anmäls till Emma Fälth 0150-570 15 emma.falth@katrineholm.se 

Kommande sammanträdesdagar år 2019 

EU 
torsdagar  

kl. 15.15-17.00 
Lokal: Yngaren 2 

Beredning 
torsdagar kl. 13.15-15.00 

Lokal: Yngaren 2 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

torsdagar kl.13.15 
Lokal: Yngaren 1 & 2 

12/12 14/11 
19/12 

5/12 

Av hänsyn till våra allergiker; Kom doftfri! 

mailto:emma.falth@katrineholm.se


Tjänsteskrivelse 1 (3)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2019-10-07 VON/2019:31 - 013
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-578 14 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mona Kjellström
Vård- och omsorgsnämnden 

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2019
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 

nämndbeslut.
2. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommun-

fullmäktige 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 tredje kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg - SoL

 Särskilt boende
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (1 kvinna, 1 man) 
verkställda. Samtliga har tackat nej till varsitt erbjudande.

3 (2 kvinnor, 1 man)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS

 Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt. 
1 sökande har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny 
gruppbostad som planeras vara färdigställd 2020. 
1 sökande har skrivit kontakt 2019-03-15 men inte flyttat in vid 
dagens datum.

5 (1 kvinna, 4 män)

 Biträde av kontaktperson
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt. 
1 man har blivit erbjuden ny kontaktperson men avbokade mötet. 
1 man har träffat ny kontaktperson och verkställigheten har försökt 
komma i kontakt med den enskilde för att komma igång med 
insatsen. Gällande 1 beslut (kvinna) har verkställigheten skjutits 
fram med anledning av enskilds mående.

4 (1 kvinna, 3 män)

1



Tjänsteskrivelse 2 (3)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2019-10-07 VON/2019:31 - 013
Lednings- och verksamhetsstöd

Ärendebeskrivning
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.

Rapporteringsperioderna till IVO är: 
 1–30 april 2019 (för första kvartalet)
 1 juli–31 augusti 2019 (för andra kvartalet)
 1–20 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

Särskilt boende 3-6 mån 6-12 mån > 1 år Totalt
Kvinnor 1 1 2
Män 1 1
Summa 1 2 3
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (1 kvinna, 1 man) verkställda. Samtliga har tackat nej 
till varsitt erbjudande.

Dagverksamhet/sysselsättning
Kvinnor 0
Män 0
Summa 0
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Tjänsteskrivelse 3 (3)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2019-10-07 VON/2019:31 - 013
Lednings- och verksamhetsstöd

Beslut - Omsorg till personer med funktionsnedsättning

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS avseende omsorg till personer 
med funktionsnedsättning

Beslutens ålder/väntetid
Bostad med särskild service för 
vuxna

3-6 mån 6-12 mån > 1 år Totalt

Kvinnor 1 1
Män 2 2 4
Summa 3 2 5
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt. 1 sökande har tackat nej till 2 
erbjudanden och vill vänta på ny gruppbostad som planeras vara färdigställd 2020. 1 sökande har skrivit 
kontakt 2019-03-15 men inte flyttat in vid dagens datum.

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS avseende omsorg till personer 
med funktionsnedsättning

Beslutens ålder/väntetid
Biträde av kontaktperson 3-6 mån 6-12 mån > 1 år Totalt
Kvinnor 1 1
Män 1 2 3
Summa 2 2 4
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.
1 man har blivit erbjuden ny kontaktperson men avbokade mötet.
1 man har träffat ny kontaktperson och verkställigheten har försökt komma i kontakt med den enskilde 
för att komma igång med insatsen.
Gällande 1 beslut (kvinna) har verkställigheten skjutits fram med anledning av enskilds mående.

Susanna Kullman Mona Kjellström
Verksamhetschef Nämndsekreterare
myndighets- och specialistfunktion 

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige, revisorerna, akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2019-10-07            
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-578 14 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mona Kjellström
Vård- och omsorgsnämnden 

Redovisning av delegationsbeslut
Förvaltningens förslag till 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
2019-09-01--10-31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare
2019-09-01--10-31 Färdtjänst/riksfärdtjänst Handläggare
2019-09-01--10-31 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
Biståndshandläggare

2019-09-01--10-31 Socialtjänstlagen Biståndshandläggare
2019-11-04, § 37 Avslag av Ismaail Mahamed som ny 

verksamhetsansvarig för Adlectio AB 
(utförare av hemtjänst enligt lagen 
om valfrihetssystem).

Susanna Kullman, verk-
samhetschef myndig-
hets- och specialist-
funktionen

Ordförandebeslut

Datum, § Typ av beslut Beslutande
2019-10-01, § 35 Yttrande till IVO över klagomål 

gällande låg bemanning och brister i 
teknisk utrustning (anslaget på webb 
2019-10-08—30)

Ulrica Truedsson, 
ordförande

Utskottsbeslut

Datum, § Typ av beslut Beslutande
2019-10-03, §§ 28-30 Individärenden Enskilda utskottet
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2019-10-07 VON/2019:70 - 119
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-578 14 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mona Kjellström
Vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till sammanträdesdagar år 2020 för vård- och 
omsorgsnämnd och enskilt utskott
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 Vård- och omsorgsnämnden godkänner det upprättade förslaget till 

sammanträdesdagar och tider för vård- och omsorgsnämnd och enskilt utskott år 
2020. 

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har i samråd med ordföranden upprättat förslag till 
sammanträdesdagar för år 2020 för vård- och omsorgsnämnden (VON), enskilda 
utskottet (EU) och beredningen. 
Planeringen baserar sig fullmäktiges beslut den 16 september2019, § 134, att 
nämnderna anpassar sina sammanträden så att beslutsunderlag gällande 
årsredovisning, redovisning av 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 med ett undantag. Nämndsammanträdena föreslås starta kl. 13.15 
och öppnas för allmänheten kl. 15. Intern information behandlas under den första delen 
av sammanträdet. 

Beredning (inför nämnden) 
klockan 13.15-15.00

Nämnd
klockan 13.15

Enskilt utskott 
klockan 13.15-15.00

9/1 30/1 6/2
13/2 27/2 12/3
2/4 23/4 16/4

28/5 11/6 14/5
13/8 27/8 16/6 (tis)
10/9 24/9 3/9

29/10 19/11 8/10
26/11 17/12 5/11

10/12

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef Mona Kjellström

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, nämndsekreteraren för information till berörda, 
sekreterare EU, akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2019-10-02             
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-578 14 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mona Kjellström
Vård- och omsorgsnämnden 

Meddelanden
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 24 september 2019 om tillsyn av ej verkställt beslut. IVO har avslutat ärendet 
och bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna att det inte finns skäl 
att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. Hnr 2019:1086

Meddelande den 31 oktober 2019 att IVO avser genomföra tillsyn gällande 
informationsöverföring mellan kommunen och Region Sörmland. Hnr 2019:1191

Beslut den 4 november 2019 gällande bifall av Nytida ABs ansökan om tillstånd att 
bedriva bostad med särskild service för vuxna i form av gruppbostad enligt 9 § 9 lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 16 september 2019:
 § 132 Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden, Hnr 2019:1096

 § 134 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och fullmäktige 2020. Hnr 2019:1095

Region Sörmland
 Protokoll den 12 september 2019 från sammanträde med Gemensamma 

patientnämnden. Hnr 2019:1106

 Protokoll den 13 september 2019 från sammanträde med Nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård. Sammanträdestider för 2020 bifogas. Hnr 2019:1065

 Protokoll den 18 oktober 2019 från sammanträde med Nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård. Hnr 2019:1152

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Inspektionsrapport den 24 september 2019 från offentlig livsmedelskontroll av 

Malmgårdens vårdboende, avdelningskök våning 1. Inga avvikelser konstaterades vid 
kontrollen. Hnr 2019:1069

 Inspektionsrapport den 28 oktober 2019 från offentlig livsmedelskontroll av Hagen- 
och returpappersgruppen. Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen. Hnr 2019:1173

 Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet den 23 september 2019. Hnr 2019:1110

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från brukarråd:
 Furuliden 2019-10-09
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2019-10-02 /Ärendebeteckning/ - 

/Ärendeklasskod/
Lednings- och verksamhetsstöd

 Socialpsykiatrin 2019-10-16
 Funktionsstöd Barn och ungdom 2019-10-02
 Vallgården 2019-10-30
 Malmgården 2019-10-29
 Pantern 2019-10-31
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