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Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, Yngaren 1 & 2, kl. 13:15 – 14.35 
Öppet för allmänheten §§ 92-98 

Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande,  
Joha Frondelius (KD) andre vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S), 
Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ann-Charlotte Olsson (C), 
Göran Svenningsson (V) 

Beslutande ersättare Emma Bäck (L), Britt Gustafsson (SD) 

Ersättare  Marita Sundqvist (S), Ewa Fager (S), Lilian Lunde (S), Sten Holmgren (C), Johanna Hellberg (KD), 
Whera Nyvell (MP) 

Övriga  
deltagande  Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef 

myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman, verksamhetschef stöd ordinärt boende 
Patrik Sikt, verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist, verksamhetschef 
funktionsstöd Caroline Vadeby, controller/ekonom Marie Myrbeck, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Eva Gyllhamn, verksamhetsstrateg Anders Jansson, utredare Emma Odén §§ 92-93 
 

Utses att justera Joha Frondelius (KD) 
Justeringens  
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§ 88       
 

Fastställande av dagordning  
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med följande tillägg: 
 
• Ledamotsinitiativ från Göran Svenningsson (V). 
________________ 
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§ 89       
 

Information - ekonomi  
Controller Marie Myrbeck redovisar det ekonomiska läget.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar för perioden januari-augusti 2019 en negativ 
avvikelse mot budget med -6 756  tkr. Helårsprognosen för 2019 är – 3 530 tkr. 
Avvikelsen beror främst på ökade personalkostnader under sommaren. Förvaltningen 
kommer att återkomma med åtgärdsplan för 2020. 
 
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Joha Frondelius (KD). 
____________________ 
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§ 90       
 

Aktuell verksamhetsinformation 
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) 
• Kommunfullmäktige har den 16 september 2019 valt ersättaren Annie-Marie 

Carlsson (M) som ny ledamot efter Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) som avsagt sig 
uppdraget. Ismaail Mahamed Mahamuud (M) har valts till ny ersättare. 

 
Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna 
Kullman 
• Arbetet med kvalitetledningssystemet pågår och test skall göras med en app i 

telefonen där sökbarheten på rutiner och riktlinjer blir enkel för respektive 
verksamhetsområde.  

• Brand- och säkerhetssamordnaren har avslutat sin tjänst på vård- och 
omsorgsförvaltningen och tillträtt som säkerhetschef i kommunen. 

• Utredare som arbetat som projektledare för Dufvegården går i pension den sista 
september 2019, Annan utredare kommer att hålla samman byggfrågorna och mer 
verksamhetsnära frågor ska hanteras av verksamheten.  

• Kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har haft möten för att 
komma vidare i det gemensamma arbete med möjlighet till kultur på lika villkor. 
Många bra idéer kom fram och flera nya möjligheter öppnas då Kulturförvaltningen 
bidrar med sin kompetens, exempelvis digital konstvandring m.m.  

• Valideringshandledarutbildningen är genomförd och ger oss möjligheten att numera 
validera kompetens till undersköterskenivå. 

 
Verksamhetschef stöd ordinär boende Patrik Sikt 
• Sjukfrånvaron har ökat inom verksamheten Stöd i ordinärt boende. I dialog med 

chefer och HR-enheten har uppdrag formerats för att arbeta intensivt för minska 
sjukfrånvaron med fokus på den korta sjukfrånvaron.  
HR-enheten träffar respektive enhetschef för enhetsvisa genomgångar för att 
identifiera och forma stöd utifrån varje enhets behov. En checklista används vid 
kartläggningen. HR-enheten och två enhetschefer ska ta fram förslag till ny 
arbetsordning med rutiner för hantering av kortidssjukfrånvaro för timanställda för 
förbättrad identifiering, samtal och förekommande avslut. 

• Verksamheten har beviljats medel från statsbidraget Uppdrag psykisk hälsa med 
280 000 kronor. Medlen ska användas under hösten 2019 och en satsning ska göras 
riktat till ett antal medarbetare med hög och eller frekvent frånvaro kopplat till den 
psykiska hälsan. 
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Verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist 
• Verksamheten arbetat intensivt med att minska narkotikastölder. Bland annat sker 

kontrollräkning av narkotika nu med tätare mellanrum. Arbetet har nu resulterat i att 
polisen åter öppnat ärendet samt att arbetsrättsliga åtgärder vidtagits. För att öka 
säkerheten har loggbara medicinskåp beställts till 50 lägenheter. Även loggbara 
nyckelskåp kommer att installeras på alla särskilda boenden under hösten. 

• I samband med arbetet med narkotikastölder kan individer upptäckas som lider av 
missbruk. Det är en av anledningarna till att verksamheten under oktober kommer 
att informera om gällande drog- och alkoholpolicy på alla arbetsplatsträffar i 
verksamheten. 

 
Verksamhetschef funktionsstöd Caroline Vadeby 
• Nämndens byggkommitté har bjudits in av verksamhetschef för information om 

byggnation av nya Skogsbrynet och gruppbostad på Köpmantan. 
• Tre personer kommer att göra praktik på funktionsstödsverksamheten utifrån den 

vikariekurs de deltar i genom Viadidakt. 
• En brukare med personlig assistans har avlidit. Fem medarbetare utreds för 

omplacering utifrån övertalighet. 
• Instruktörsutbildning är genomförd där fyra medarbetare inom området deltagit. De 

ska ge stöd till arbetsgrupper i att förbygga och hantera hot och våld. 
 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn 

• Folkhälsomyndigheten genomför tillsammans med Senior alert en årlig mätning av 
vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende (Svenska 
HALT). I år kommer det inte att ske någon HALT-mätning då en översyn ska göras av 
hur mätningen ska förvaltas, kostnaderna samt intervall.  

• Närvård Sörmland, kommuner och region i samverkan 
- Riktlinjen ”Trygg hemgång och effektiv samverkan” är under revidering och arbetet 
ska vara klart i arbetsgrupperna i slutet av september 2019.  
- Praktisk anvisning för in- och utskrivning i Hemsjukvård är under revidering. 
Katrineholms kommun och Lindens VC arbetar med att ta fram en gemensam rutin 
för samarbetet. 

_______________ 
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§ 91       
 

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 
2019-08-01--31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare 
2019-08-01--31 Färdtjänst/riksfärdtjänst Handläggare 
2019-08-01--31 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade  
Biståndshandläggare 

2019-08-01--31 Socialtjänstlagen Biståndshandläggare 
 
Utskottsbeslut 

Datum, § Typ av beslut Beslutande 
2019-09-05, §§ 23-27 Individärenden Enskilda utskottet 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
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§ 92    VON/2019:20  041 
 

Delårsrapport för vård- och omsorgsnämnden januari-
augusti 2019  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
• Vård- och omsorgsnämnden antar upprättat förslag till delårsrapport för 2019 och 

överlämnar den till kommunstyrelsen. 
• Sammanträdet den 24 oktober flyttas till den 19 november 2019 klockan 9. 

Förvaltningen får i uppdrag att till detta sammanträde lämna förslag på åtgärder för 
en ekonomi i balans 2020. 

 
Delårsrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 16/2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för 2019. 
Redovisningen innehåller en uppföljning av ekonomi och verksamhet för perioden 
januari-augusti 2019.  

I enlighet med de anvisningar som lämnats till nämnderna ligger rapportens fokus på de 
avvikelser som inträffat under den redovisade perioden och de åtgärder som krävs för 
att hantera dessa avvikelser. Med avvikelser avses situationer där ekonomi och 
verksamhet inte utvecklats som planerat. Därutöver innehåller rapporten en 
lägesbedömning för de resultatmål i kommunplanen som nämnden berörs av. 

För perioden redovisas en negativ avvikelse mot budget om -6 756 tkr. 
 
Ärendets handlingar 
• Delårsrapport 2019 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Emma 
Bäck (L), Göran Svenningsson (V), Joha Frondelius (KD) och Annie-Marie Carlsson (M) 
samt verksamhetsstrateg Anders Jansson, controller Marie Myrbeck, förvaltningschef 
Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef funktionsstöd Caroline Vadeby och 
verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist. 
 
Förslag och yrkanden 

Ordföranden Ulrica Truedsson (S) föreslår mot bakgrund av delårsrapportens resultat 
ett tillägg att nämndsammanträdet den 24 oktober flyttas till den 19 november 2019 
klockan 9 och att förvaltningen ges i uppdrag att till detta sammanträde lämna förslag på 
åtgärder för en ekonomi i balans 2020. 
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Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång. 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med sitt eget ovan 
redovisade föreslagna tillägg. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med detta 
förslag. 
_______________ 
 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, nämndsekretearen, berörda, akten 
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§ 93    VON/2019:55  048 
 

Revidering av riktlinjen Bestämmelser för kommunala 
bidrag till föreningar inom vård- och omsorgs-
nämndens ansvarsområde  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av riktlinjen Bestämmelser för 
kommunala bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde att 
gälla från den 1 oktober 2019. 
 
Den godkända riktlinjen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- 
och omsorgsnämndens handling nr 17/2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I februari 2019 yttrade sig vård- och omsorgsnämnden över revisionsrapporten 
Granskning av hyresbidrag till föreningar. I rapporten fanns rekommendationer att 
riktlinjen Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde skulle förtydligas med en skrivning av hur hantering 
och uppföljning av hyresbidrag till föreningar genomförs. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjen. 
Förvaltningen har även i internkontrollplanen för 2019 lagt till ett kontrollområde för 
granskning av att ansökningarna och utbetalningarna kring hyresbidrag till föreningar 
följer gällande rutiner. 
 
Varje år ansöker föreningar som tillhör vård- och omsorgsnämndes ansvarsområde om 
föreningsbidrag. Vissa ansöker även om hyresbidrag. Ansökningarna ställs samman av 
föreningskonsulenterna på service- och teknikförvaltningen. Föreningskonsulenterna tar 
sedan, i samråd med controller på vård- och omsorgsförvaltningen, fram ett förslag till 
fördelning av föreningsbidrag och hyresbidrag. Därefter fattar vård- och 
omsorgsnämnden beslut om fördelning av föreningsbidrag/hyresbidrag. Detta sker 
vanligtvis i december varje år. 
 
Föreningar som sökte hyresbidrag för 2019 års verksamhet 

Följande föreningar ansöker varje år om hyresbidrag för föreningslokaler: 
• PRO Julita-Österåker (Lidabacke) 
• SPF Seniorerna Björkvik 
• IFSAP/KFV Schizofreniförbundet 
 
Dessa finns med i den sammanställning som nämnden årligen fattar beslut om. 
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Föreningslokaler som hyrs av vård- och omsorgsförvaltningen 

Sedan många år tillbaka (1997-2005) hyr vård- och omsorgsförvaltningen fem lokaler för 
följande föreningsverksamheter: 
• Pensionärernas Hus, Djulögatan 51 
• Funktionsrättsföreningarnas Hus (Linnégården), Linnévägen 23  
• PRO Valla, Områdescentralen Triangeln, Storgatan 10, Valla 
• PRO Björkvik, Sandviksvägen 4, Björkvik 
• Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Bryggaregatan 17. 
 
Beslut om att hyra dessa lokaler har fattats av dåvarande socialnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. Pensionärernas Hus ägs av kommunen och de övriga av KFAB. 
Kostnaderna för ovan hyrda föreningslokaler finns noterade i den sammanställning 
nämnden årligen fattar beslut om under rubriken Fastighetskostnader/direktbetalningar 
(800 000 kronor år 2019). Dessa lokaler finns dock inte specificerade i 
sammanställningen men däremot i tjänsteskrivelsen. 
 
Ärendets handlingar 
• Förslag till revidering av riktlinjen Bestämmelser för kommunala bidrag till 

föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
• Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd, fastställt av KF 2018-03-19, § 

33 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Joha 
Frondelius (KD), Lennart Olsson (S) oh Christoffer Öqvist (M) samt utredare Emma Odén. 
_______________ 
 
 
Beslutet skickas till: Controller VOF, föreningskonsulenterna STF, akten 
 
Kopia för kännedom: Kommunens revisorer 
  

https://www.katrineholm.se/download/18.4e9c1505166c1878a4014d73/1547105275068/Anvisningsdokument%20f%C3%B6r%20f%C3%B6reningsst%C3%B6d.pdf
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§ 94    VON/2019:1  110 
 

Val av ny ledamot och ordförande i fondgruppen  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden väljer Annie-Marie Carlsson (M)  som ny ledamot och 
ordförande i nämndens fondgrupp för tiden till och med den 31 december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. Utöver detta uppdrag är Birgitta vald till ledamot tillika ordförande i 
nämndens fondgrupp. 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
föreslår att Annie-Marie Carlsson (M) väljs som ny ledamot tillika ordförande i 
fondgruppen. 
_______________ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
A-M Carlsson, sekreterare fondgruppen, akten 
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§ 95    VON/2019:1  110 
 

Val av ny ledamot i byggkommittén  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden väljer Annie-Marie Carlsson (M) som ny ledamot i 
nämndens byggkommitté för tiden till och med den 31 december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. Utöver detta uppdrag är Birgitta vald till ledamot nämndens 
byggkommitté. 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
föreslår att Annie-Marie Carlsson (M) väljs som ny ledamot i byggkommittén. 
_______________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
A-M Carlsson, sekreterare i byggkommitté, akten 
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§ 96    VON/2019:1  110 
 

Val av ny kontaktpolitiker för Malmgårdens vårdboende  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden väljer Ismaail Mahamed Mahamuud (M) som ny 
kontaktpolitiker för Malmgårdens vårdboende för tiden till och med den 31 december 
2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. Utöver detta uppdrag är Birgitta vald som kontaktpolitiker för 
Malmgårdens vårdboende. 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
föreslår att Ismail Mahamed Mahamuud (M)  väljs som ny kontaktpolitiker. 
_______________ 
 
 
Beslutet skickas till: Ismail Mahamed Mahamuud, enhetschef Malmgården, 
nämndsekreterare, akten 
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§ 97       
 

Meddelanden  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 
 
Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag den 19 augusti 2019, § 120, med beslut att entlediga Birgitta Carlheim-
Gyllensköld (M) från uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden från och med 
den 1 september 2019. Hnr 2019:956 
 
Logopederna på Kullbergska sjukhuset 
Logopederna på logopedimottagningen har i skrivelse i nämnden, inkommen den 
29 augusti 2019 med komplettering den 16 september 2019, påtalat vikten av lekotekets 
verksamhet för barn med språkstörning. Logopederna hoppas därför att lekoteket även i 
framtiden får det stöd de behöver av kommunerna. Hnr 2019:949 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
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§ 98    Dnr VON/2019:74 009 
 

Ledamotsinitiativ om skuggbudget från ledamot i 
vänsterpartiet 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ledamotsinitiativet ska besvaras på kommande nämndsammanträde den 19 november 
2019. 
 
Göran Svenningsson (V) lämnar följande ledamotsinitiativ 

”Om budgetrutiner 
När förvaltningsledningen gör budget begränsas man i stort sett till 
planeringsförutsättningarna oavsett hur behoven ser ut. Detta leder rimligtvis till 
en urholkning av resurserna över tid varför ropen på digitalisering och 
effektivisering skalla, inte alltid möjligt. Ledning och personal pressas alltmer, 
vilket är ett otyg! 
Ledningen skulle kunna göra en skuggbudget där de verkliga behoven av 
personal och allt annat presenteras så att högsta politiska och 
tjänstemannaledningar ser detta. Inte för att man direkt kan skaffa fram mer 
pengar, vi har ju det vi har. Men så att verkligheten blir tydlig för alla, även 
kommuninvånarna, och en diskussion sker om hur skaffa medel till behoven. Det 
får naturligtvis inte vara en önskebudget utan den måste baseras på fakta. Detta 
är förstås en nationell skattefråga något som Vänsterpartiet driver, en rättvisare 
beskattning, så att välfärden kan stärkas.” 

 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig ordföranden Ulrica 
Truedsson (S) och föreslår att ledamotsinitiativet ska besvaras på kommande 
nämndsammanträde. 
_______________ 
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