
KALLELSE 1 (2)

Datum

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-18

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

Telefax:

Sammanträdande organ Vård- och omsorgsnämnden

Tid 2020-02-27 kl. 13:15

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

Nr Ärende Beteckning Föredragande Sidnr
1 Upprop

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Svar på fråga om ofrivillig ensamhet

5 Information - Ekonomi

6 Aktuell verksamhetsinformation

7 Återrapport - Samverkansorganisation med 
kulturförvaltningen för att nå gemensamma 
målgrupper

8 Redovisning av delegationsbeslut

9 Öppet för allmänheten från klockan 15
10 Yttrande över personalpolitiskt program VON/2020:4 Johanna Flood 4.

11 Ansökan om statsbidrag 2020 för personligt 
ombud

VON/2019:83 - 26.

12 Redovisning av inkomna synpunkter 2019 VON/2019:61 Anna-Lena Ramstedt 32.

13 Redovisning av arbetsmiljöarbetet 2019 VON/2020:12 Susanna Kullman 36.
14 Redovisning av inkomna domar 2019 VON/2020:13 Andreas Karlsson 39.

15 Kvalitetsberättelse 2019 VON/2020:10 Emma Odén, Lars 
Carlberg

44.

16 Patientsäkerhetsberättelse 2019 VON/2020:5 Eva Gyllhamn 65.

17 Yttrande över reviderat reglemente för intern 
kontroll

VON/2019:85 Anders Jansson 91.

18 Redovisning av genomförd internkontroll 2019 för 
vård- och omsorgsnämnden

VON/2019:2 Anders Jansson 100.

19 Internkontrollplan 2020 för vård- och 
omsorgsnämnden

VON/2020:11 Anders Jansson 112.

20 Årsredovisning 2019 för vård- och 
omsorgsnämnden

VON/2019:20 Marie Myrbeck 120.

21 Val av ny kontaktpolitiker för Lövåsgården och 
Vallgården

VON/2019:1 154.

22 Meddelanden 155.

Ulrica Truedsson (S)
Ordförande

Förhinder anmäls till Mona Kjellström 0150-578 14 mona.kjellstrom@katrineholm.se

3.
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KALLELSE 2 (2)

Datum

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-18

Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri!

Kommande sammanträdesdagar år 2020

EU
torsdagar 

kl. 13.15-15.00
Lokal: Yngaren 2

Beredning
torsdagar kl. 13.15-15.00

Lokal: Yngaren 2

Vård- och 
omsorgsnämnd 

torsdagar kl.13.15
Lokal: Yngaren 1 & 2

16/4 2/4 23/4
14/5 28/5 11/6

16/6 (tis) 13/8 27/8
3/9 10/9 24/9

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

10/12
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-10
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
Vård- och omsorgsförvaltningens 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

2020-01-01--31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare
2020-01-01--31 Färdtjänst Handläggare
2020-01-01--31 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
Handläggare

2020-01-01--31 Socialtjänstlagen Handläggare
2019-07-26, § 32 Anmälan om missförhållande enligt 

lex Sarah (LSS – brister i 
bemötande).

Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion

Ordförandebeslut

Datum, § Typ av beslut Beslutande

Utskottsbeslut

Datum, § Typ av beslut Beslutande

2020-02-06. §§ 1-3 Individärende Enskilda utskottet

____________________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2020-02-10 VON/2020:4 - 029
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-57 000 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Johanna Flood
Personalavdelningen

Förslag till yttrande över remiss - Revidering av 
personalpolitiskt program
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder 
det som sitt eget till personalavdelningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på revidering av det personalpolitiska programmet har skickats ut på remiss 
till samtliga nämnder. Yttrandet ska vara inlämnat till personalavdelningen senast den 
6 mars 2020.  

Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006 
(KF 2006-04-24 § 65). Detta har reviderats utifrån förändringar som lagstiftning, 
föreskrifter, kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande 
mandatperiod. 
Det personalpolitiska programmet är ett inriktningsdokument som övergripande 
beskriver kommunens arbetsgivarpolitik utifrån kommunens vision Läge för liv & lust 
och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare. 
Syftet är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge en långsiktig 
inriktning och tydliggöra strategier.
Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i 
programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi?
I programmet lyfts följande sex områden fram som viktiga för att framgångsrikt kunna 
driva verksamheten:
 Värdegrund
 Medarbetarskap & Ledarskap
 Kompetensförsörjning
 Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
 Jämställdhet & Mångfald
 Lön & förmåner

Uppföljning ska ske inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt 
årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i samband 
med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställt.

Personalutskottet har godkänt förslaget.
Efter att hänsyn tagits till de yttranden som inkommer till personalavdelningen, 
godkänner kommunstyrelsen förslaget inför fastställande av kommunfullmäktige.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2020-02-10 VON/2020:4 - 029
Lednings- och verksamhetsstöd

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och yttrande
Utredare har efterfrågat synpunkter på förslaget via samtliga chefer i förvaltningen.
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till det reviderade personalpolitiska 
programmet. Den samlade bedömningen är att programmet är lätt att läsa och förstå, 
samt ger en tydlig bild av kommunens personalpolitik.
Flera chefer känner dock oro över att kunna uppfylla alla delar i programmet. 
Kompetensförsörjningen upplevs svår att uppfylla på grund av lite resurser till 
kompetensutveckling och utbildning, utöver det som är lagstadgat.
Förvaltningen ifrågasätter texten under Jämställdhet & mångfald. Det stämmer inte att 
alla medarbetare är diplomerade i HBTQ och att fem enheter är certifierade. 
Enligt en kommunstrateg är det i dagläget inte beslutat ifall de nio enheter som är 
certifierade ska omcertifieras. Vård- och omsorgsförvaltningen har en HBTQ-certifierad 
enhet. Det är inte klarlagt om eventuell omcertifiering av denna enhet ska bekostas 
centralt eller av vård- och omsorgsförvaltningen. 
Endast ett urval personal har prioriterats till HBTQ-diplomering. Många medarbetare 
inom vård- och omsorgsförvaltningen saknar den tredje utbildningsnivån ”Höjd 
medvetandegrad/grundutbildning”. 
Förvaltningen ser att det behövs ett samlat grepp kring dessa frågor på kommun-
övergripande nivå. Med utgångspunkt i detta föreslår förvaltningen att texten under 
Jämställdhet & mångfald revideras. 

Ärendets handlingar
 Remiss – Revidering av Personalpolitiska programmet
 Katrineholms personalpolitiska program
 Beslut – Personalpolitiska programmet

Anna-Lena Ramstedt                                                   Johanna Flood
Förvaltningschef                                                           Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till: Personalavdelningen, akten.
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PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Personalutskottet 2019-12-18 1 (2) 

   

 

 

 

§ 34    KS/2019:418  029 

 

Beslut - Personalpolitiska programmet  
Personalutskottets förslag till beslut 

Personalutskottet godkänner förvaltningens förslag på reviderat Personalpolitiskt 

program och skickar ut det på remiss till samtliga nämnder.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Det personalpolitiska programmet(PPP) är ett övergripande inriktningsdokument som 

beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån kommunens vision Läge för liv & lust 

och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare. 

  

Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006 

(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter, 

kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod. 

Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den 

långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna.  

 

Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i 

programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi? 

  

I programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva 

verksamheten. Dessa områden är:    

 

 Värdegrund   

 Medarbetarskap & Ledarskap   

 Kompetensförsörjning  

 Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö   

 Jämställdhet & Mångfald  

 Lön & förmåner  

  

 Uppföljning sker inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt 

 årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i 

 samband med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställt. 

  

Efter personalutskottets beslut kommer programmet att skickas ut på remiss till 

samtliga nämnder. Efter att hänsyn tagits till de yttranden som inkommer godkänner 

kommunstyrelsen förslaget inför fastställande av kommunfullmäktige.  

 

Överläggning 
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S). 

 

Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning finner ordförande att utskottet beslutar enligt förvaltningens 

förslag. 
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solier
Maskinskriven text
DNR/2020:4-029HNR/2020:26Kopia: FVL, VON ordf, nämndsekrInkom: 200109



 

Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Personalutskottet 2019-12-18 2 (2) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

KS 

Akt 
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Katrineholms 
personalpolitiska program
Fastställd av KF?

katrineholm.se

8
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solier
Maskinskriven text
DNR/2020:4-029HNR/2020:28Kopia: FVL, VON ordf, nämndsekrInkom: 200109



Du och alla anställda i 
Katrineholms kommun, är en 
resurs för att ge medborgarna 
bästa möjliga service – en 
avgörande framgångsfaktor i 
alla våra verksamheter. Du som 
arbetar i Katrineholms kommun 
ska därför ges möjlighet att 
utvecklas i din yrkesroll. Som 
medarbetare har du inflytande 
över och möjlighet att påverka din 
egen arbetssituation. Det är vår 
personalpolitik! 

Framgången består i att vi alla är 
delaktiga, engagerade och stolta 
över att arbeta i Katrineholms 
kommun. Då blir vi goda 
ambassadörer för kommunen, 
med ett trevligt och professionellt 
bemötande. Det är i mötet med 
våra invånare, företagare och 
besökare som bilden ”läge för liv 
och lust” skapas. Alltså bilden av 
Katrineholm. 

Katrineholm kommuns 
personalpolitiska program ger 

vägledning i hur vi gemensamt ska 
jobba för att nå verksamheternas 
mål. Målet ska vara självklart. 
Alla som arbetar i Katrineholms 
kommun ska känna att det är 
roligt, motiverande och viktigt 
att gå till jobbet. Din insats är 
betydelsefull.  

Självklart räcker det inte bara med 
att lägga fram ett personalpolitiskt 
program. Arbetet med att ha en 
god och utvecklande arbetsplats 
måste pågå varje dag och alla 
medarbetare är lika viktiga i det 
arbetet. Vi hoppas att du som 
medarbetare är stolt över din 
arbetsplats och det arbete du 
utför. För det ska du vara!  

Stort tack till dig för ett fantastiskt 
arbete! 

  

Frågor på det? Läs vidare! 

Du läser just nu inledningen till Katrineholm kommuns 
personalpolitiska program. Men, vad är egentligen ett 
personalpolitiskt program?

Inledning 

2
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Foto: Hanna Maxstad
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Vart vill vi?
Kommunens arbetsgivarpolitik 
ska leda till goda arbetsplatser, 
där varje medarbetare känner 
arbetsglädje och stolthet, har 
influtande och möjlighet att 
utvecklas och vara en del i 
kommunens gemensamma 
välfärdsarbete. Målet är att alla 
medarbetare går till sitt arbete 
med stort engagemang och lust 
att göra skillnad.

Vad menar vi?
Politiker och anställda i 
Katrineholms kommun har ett 
gemensamt uppdrag. Vi ska 
alla se till att medborgarna i 
kommunen får den service som 
var och en behöver i livets olika 
skeden. Vårt arbete ska utföras så 
att medborgarnas intressen och 
behov sätts är i centrum. Servicen 
ska vara ansvarsfull, effektiv och 
av god kvalitet.   

Hur gör vi?
Det personalpolitiska program-
met är ett inriktningsdokument 
som övergripande beskriver 

kommunens arbetsgivarpolitik 
utifrån kommunens vision Läge för 
liv & lust och kommunplanens mål 
om Attraktiv arbetsgivare.   
Syftet är att fördjupa och förtydliga 
kommunens arbetsgivarpolitik, 
ge en långsiktig inriktning och 
tydliggöra strategier för att nå 
den. I programmet lyfts sex 
områden fram som är viktiga för 
att framgångsrikt kunna driva 
verksamheten. Dessa områden är: 

• Värdegrund  
• Medarbetarskap & Ledarskap
• Kompetensförsörjning 
• Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö  
• Jämställdhet & Mångfald 
• Lön & förmåner

Uppföljning
Programmet utgår från kommun-
planen som förtydligar/tydliggör 
den personalpolitiska inriktningen 
i Katrineholms kommun; vad vi 
vill, vad vi menar och hur vi gör 
för att nå dit. Uppföljning sker 
inom personalredovisningen i 
delårsrapporter och årsredovisning.

Större delen av den kommunala servicen uppstår i möten 
mellan människor. Det är också i de goda mötena som 
uppdraget, att sätta medborgarnas intressen och behov i 
centrum, blir verklighet.

Verktyg 
• Vision 2025
• Kommunplan 
• Styrprocessen 
• Personalpoitiskt program

Personalpolitik

44

11

11



5

Foto: Hanna Maxstad

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – 
för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är 
också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, 
gemenskap, upplevelser. 
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.
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Vart vill vi?
All verksamhet som bedrivs i 
Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort 
och gott kallar RÖTT. R som i 
Respekt, Ö som i Öppenhet och 
två T som står för Tydlighet och 
Tillit. Värdegrunden säkerställs 
genom att vi som medarbetare 
är medvetna om och delar 
vad Katrineholms kommun 
står för. Vi medarbetare delar 
värdegrunden oavsett vår roll, 
funktion eller position. Varje 
medarbetares resultat, agerande 
och förhållningssätt vilar på 
värdegrunden och skall synas i 
mötet med varandra.

Vad menar vi? 
I vår organisation handlar 
värdegrundsarbetet om att få 
ihop en helhet. Värderingarna 
blir ett kitt som skapar tydlighet. 
Genom att lyfta fram det 
önskade nuläget får vi som 
medarbetare något att förhålla 
oss till. Egentligen menar vi att 

vi har ett gemensamt och tydligt 
förhållningssätt i Katrineholms 
kommun.

Hur gör vi?
Alla vi som företräder 
kommunen, medarbetare 
och förtroendevalda, arbetar 
med stor ansvarskänsla, 
initiativförmåga och ett 
personligt engagemang, 
Förutsättningarna skapas 
genom ett medvetet agerande 
utifrån våra grundläggande 
värderingar. Dialogen om våra 
värderingar hålls levande på 
arbetsplatsträffar och i det 
vardagliga arbetet.

All verksamthet som bedrivs i Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort och gott kallar RÖTT.

Verktyg
Dialogmaterial till 
arbetsplatsträffar. (arbetas fram 
under 2020) 

Vår värdegrund - 
RÖTT

66

 !
Värdegrund är ett svenskt 
och i viss mån norskt begrepp 
som började användas under 
1990-talet i diskussioner kring 
framför allt ett kollektivs 
gemensamma etiska grundvalar.

13
år har gått sedan RÖTT antogs 
som värdegrund. Mycket arbete 
och kampanjer föregick beslutet 
att införa den i organisationen.
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77

Foto: Johan Klinthammar

Kommunens värdegrund
Respekt – Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra 
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.   

Öppenhet – Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av 
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och 
hjälper varandra   

Tydlighet – Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig 
och vänlig återkoppling. 

Tillit – Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas 
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi 
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt. 

14
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Vart vill vi?
Kommunikation och samverkan är 
de perspektiv som binder samman 
ledarskapet och medarbetarskapet 
i organisationen. För att lyckas 
nå uppsatta mål krävs det att 
organisationen har motiverade, 
engagerade och kompetenta 
medarbetare som både vill och 
kan ta ansvar för kommunens 
utveckling.  

Vad menar vi?
I Katrineholm har våra medarbetare 
uppdraget i fokus och ett arbetssätt 
som präglas av respekt, öppenhet, 
tillit, och tydlighet. Vi utgår ifrån 
att delaktighet och arbetsglädje 
ger engagerade och välmående 
medarbetare, vilket bidrar till att 
uppfylla målen för verksamheten. 
Här vill vi ge förutsättningar för ett 
gott medarbetarskap genom att 
anställda erbjuds omväxlande och 
stimulerande arbetsuppgifter 
med möjlighet att utvecklas och att 
medarbetarnas kreativitet och idéer 
tas tillvara. 

Som ledare och chef i 
Katrineholms kommun ansvarar 
du för att bidra med goda 
förutsättningar för medarbetare 
att kunna utföra sitt arbete. I 
Katrineholm ska chefskapet 
präglas av prestigelösa, modiga 
och engagerade ledare som 
har ett helhetsperspektiv för 
sin verksamhet likväl som 
kommunens behov. Arbetsklimat 
och arbetsmiljö är ett gemensamt 
ansvar för både chefer och 
medarbetare.

Hur gör vi?
Jag som medarbetare
Bidrar till ett öppet klimat med 
goda relationer på arbetsplatsen 
genom god kommunikation, mod, 
vilja och positiv människosyn. Jag 
är medveten om mitt eget ansvar 
för utveckling av verksamheten 
likväl som utveckling av mig själv 
i mitt arbete. Jag förstår mitt 
uppdrag som medarbetare och 
dess förutsättningar för att 

Vi är alla medarbetare i Katrineholms kommun. 
Medarbetarskapet handlar om hur vi förhåller oss till 
varandra, oavsett uppdrag och funktion.

Verktyg
• Medarbetarsamtal & 

Medarbetaröverenskommelse 
– genomförs årligen 

• Arbetsplatsträffar – månadsvis 
• Enskild uppföljning – vid behov 
• Facklig samverkan – delaktighet 

genom ombud 
• Kompetensutveckling & 

Kompetensutvecklingsplan 
• Ledarskapsprofil 
• Medarbetarskapsprofil
• Introduktionsutbildning för 

nyanställda med uppföljning 
efter ett år  

Medarbetarskap  
& ledarskap

88
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9

lyckas i mitt uppdrag. Jag har 
kunskap om såväl mina rättigheter 
som skyldigheter som anställd. 
Jag tar ansvar för att skaffa den 
information och kunskap som 
behövs för att utföra arbetet på 
ett bra sätt. Jag tar initiativ till 
den egna och arbetsgruppens 
verksamhetsutveckling och lärande 
och jag delar gärna med mig av min 
egen kompetens. Jag medverkar 
i förändringsarbete och verkar 
för en god hälsa och arbetsmiljö. 
Jag förväntas att medverka där 
min kompetens behövs som bäst. 
Uppföljning sker vid de årliga 
medarbetarsamtalen som jag har 
med min närmsta chef.

Jag som ledare och chef
Har ett uppdrag att både se till 
den egna verksamheten och 
till kommunens gemensamma 
uppdrag. Jag leder verksamheten 
utifrån kommunens vision, 
dess värderingar och mål. 

Jag levandegör kommunens 
värdegrund genom att omsätta 
den i praktiken. Som ledare 
och chef behöver jag förstå och 
acceptera de system jag verkar i. I 
mitt uppdrag ingår att bevaka och 
analysera omvärldsförändringar 
som kan påverka mitt 
verksamhetsuppdrag. Mitt 
ledarskap handlar om att se 
varje medarbetare och att skapa 
förutsättningar för att kunna 
använda dess resurser på bästa 
sätt. Jag främjar delaktighet och 
lärande bland mina medarbetare. 
I mitt arbete som chef och ledare 
har jag även ett ansvar för min 
egen kompetensutveckling och att 
skapa en bra balans mellan arbete 
och fritid. Jag delar med mig av 
mina kunskaper och erfarenheter 
till andra chefer genom 
mentorsuppdrag och deltagande 
i nätverk för chefer. Jag deltar 
också i de årliga obligatoriska 
ledardagarna. 

 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

3 318
Så många fast anställda är vi 
i Katrineholms kommun. Det 
innebär att du har mer än 3 000 
medarbetare!
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Vart vill vi?
Våra arbetsplatser främjar 
arbetsglädje och ger en trygg 
anställning, vilket är grunden för 
att kunna utföra ett gott arbete. 
Vår personalstyrka anpassas 
efter verksamhetens behov och 
utifrån omvärldens förändrade 
förutsättningar.  För att öka 
attraktionskraften som attraktiv 
arbetsgivare och upprätthålla 
en god personalförsörjning 
använder vi verktyg och har 
ett strategiskt tänkande kring 
kompetensutveckling, intern 
rörlighet och rekrytering.

Vad menar vi?
I Katrineholms kommun 
ska personal- och 
kompetensplaneringen vara 
medveten och systematisk 
för att kunna ha en god 
framförhållning. Genom 
kompetensutveckling säkerställer 
vi att resurser finns och används 
effektivt. Alla medarbetare i 
kommunens verksamheter ska 

ha möjlighet att utvecklas i sitt 
arbete, få goda möjligheter till 
kompetensutveckling i yrket och 
uppmuntras att ta sig an nya 
utmaningar och uppmuntras att 
ta initiativ till förbättringar. Vår 
personalstyrka ska kvalitativt och 
kvantitativt vara anpassad till 
verksamhetens behov och våra 
medarbetare ska avspegla den 
mångfald av innevånare som finns 
i vår kommun. 

Hur gör vi?
Kompetensförsörjning 
För att lyckas rekrytera 
nya medarbetare ska 
rekryteringsprocessen vara 
professionell. 
Nyanställda ska få en bra 
introduktion både i kommunen 
i stort och på arbetsplatsen och 
uppföljning ska ske löpande. 
Medarbetare som slutar erbjuds 
avslutningssamtal där synpunkter 
och erfarenheter tas tillvara 
för att utveckla och förbättra 
verksamheten. Intern rörlighet ska 

Katrineholms kommun är en lärande organisation som 
skapar förutsättningar för fortlöpande utveckling och 
förändring för samtliga anställda. 

Verktyg 
• KBR 
• ARUBA 
• Årliga medarbetarsamtal 

Kompetensutvecklingsplan 
WinLas webb

• Övergripande 
kompetensförsörjningsplan 
Förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsplaner

• Avslutningssamtal 
• Introduktion 
• Stipendium för studier på 

fritiden

Kompetensförsörjning 
& kompetensutveckling

1010
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 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

?
Vet du att medarbetare som 
studerar på fritiden kan söka 
stipendium från kommunen?

Foto: Hanna Maxstad

stimuleras så att de erfarenheter, 
kunskaper och möjligheter 
som finns hos redan anställda 
medarbetare tas tillvara. Alla 
medarbetare anställs på heltid 
med möjlighet att välja att arbeta 
på en lägre tjänstgöringsgrad, 
beroende på var i livet man 
befinner sig. Kombinationstjänster 
förekommer för att kunna erbjuda 
heltidsanställning till alla och 
samtidigt används medarbetarnas 
resurser på bästa sätt. 

Kompetensutveckling
Utveckling och stimulans i 
arbetet är betydande faktorer för 
medarbetarnas möjlighet att trivas 
väl, prestera bra och leverera 
med god kvalitet. Möjlighet till 
individuell kompetensutveckling 
samt tillvaratagande av befintlig 
kompetens är viktiga delar av att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Kompetensutvecklingen 
bygger på verksamhetens 
behov och överensstämmer 

med kommunens långsiktiga 
utveckling. Medarbetare 
och chef tar ett gemensamt 
ansvar beträffande den 
egna och arbetsgruppens 
kompetensutveckling. Strategier 
och system för att kartlägga 
befintlig kompetens och framtida 
kompetensbehov ska utvecklas för 
att underlätta vid personal- och 
kompetensplanering.  
Utbildningsmöjligheterna för 
kommunens medarbetare ska 
utvecklas, exempelvis genom 
betald utbildning inom ramen 
för arbetstiden. Medarbetare 
som studerar på fritiden 
kan ansöka om stipendium. 
Kommunen ska kunna garantera 
tillsvidareanställning för personer 
som arbetar heltid och som 
studerar på sin fritid för att läsa in 
viss kompetens.  
Studenter har möjlighet att söka 
en utbildningstjänst som ger 
möjlighet att arbeta hos oss under 
studietiden.

18
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Vart vill vi? 
En god arbetsmiljö gör det möjligt 
för alla medarbetare att känna 
trivsel och delaktighet, vilket 
främjar hälsa och engagemang. 
I det vardagliga arbetet bidrar 
alla till en god arbetsmiljö och 
tar ansvar för ett arbetsklimat 
som kännetecknas av respekt, 
öppenhet, tydlighet och tillit, 
där vi är varandras arbetsmiljö. 
En god arbetsmiljö gör att både 
medarbetare och chefer blir goda 
ambassadörer i verksamheten och 
rekommenderar kommunen som 
arbetsgivare.

Vad menar vi? 
I Katrineholms kommun ser 
vi på begreppet hälsa som att 
medarbetare upplever att de 
mår bra och har möjlighet till 
återhämtning för ett liv i balans 
mellan arbete och privatliv. 
Varje medarbetare ska känna sig 
respekterad, värdefull och uppleva 
sig ha en god hälsa. För att 
arbetsmiljöarbetet i kommunen 

ska ge ett gott resultat krävs 
effektiva metoder och rutiner 
med fokus på både fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att 
både chefer och medarbetare 
ska förstå förutsättningarna 
för och känna ett engagemang 
för verksamheten. Kommunens 
satsning på olika förmåner ska ses 
som ett led i att skapa möjligheter 
för denna balans. 

Hur gör vi? 
Det är ett gemensamt ansvar 
att bidra till en god arbetsmiljö 
på arbetsplatsen. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska vara ett hjälpmedel i 
verksamhetsstyrningen och 
bidra till att förbättra resultat 
och kvalitet. Som chef har du ett 
särskilt ansvar att arbeta på ett 
strukturerat sätt för att uppnå 
hälsosamma arbetsplatser som 
präglas av tydlighet, dialog och 
delaktighet.  
Som medarbetare förväntas 
du vara engagerad i 

Katrineholms kommun är en arbetsplats där en bra 
arbetsmiljö stimulerar till engagemang i arbetet. 
Arbetsmiljön ska vara bra både fysiskt och psykiskt.

Verktyg 
• Wikin Arbetsmiljö 
• Personalhandbok 
• Chefshandbok  
• Arbetsmiljölagen 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) 
• Samverkansavtalet 
• Handlingsplan mot trakasserier 
• Aktiv återgång - 

rehabiliteringsprocessen 
• Personalföreningen 
• Hälsovecka 
• Hälsoinspiratörer 
• Friskvårdsbidrag 
• Friskvård i Katrineholms 

kommun - Övergripande 
anvisningsdokument 

• Arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud 

• Rehabiliteringsutbildning för 
chefer 

• Medarbetarundersökningar 
• Arbetsmiljö- och 

hälsoutmärkelse 
• HR enheten 

Hållbart arbetsliv

1212
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värdegrundsarbetet likväl 
som att du har kännedom 
om verksamhetens egna mål 
och aktiviteter för att uppnå 
dem. Fokus ska vara på 
det förebyggande arbetet. 
Vi som arbetsgivare ska stimulera 
medarbetare till ökad friskvård. 
Arbetet med en hälsofrämjande 
arbetsplats ska prioriteras 
och friskvårdsinsatserna ska 
vidareutvecklas.  I Katrineholms 
kommun ges medarbetare 

möjlighet till ett friskvårdsbidrag. 
Varje arbetsplats ska anordna 
friskvårdsaktiviteter och det ska 
finnas hälsoinspiratörer på varje 
förvaltning Personalföreningen 
breddar utbudet av förebyggande 
personalvårdande aktiviteter och 
uppmuntrar fler att delta i dem.  
För att sprida och uppmärksamma 
goda exempel om arbetsmiljö 
utdelas årligen en arbetsmiljö- och 
hälsoutmärkelse till medarbetare 
eller arbetsgrupper.

 !
Att bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete är ett sätt 
att skapa ett hållbart arbetsliv. 
Alla arbetsgivare är enligt lag 
skyldiga att ha ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Foto: Josefin Lundin
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Vart vill vi? 
Katrineholm är en kommun och 
arbetsplats för alla. En mångfald av 
olika erfarenheter ger en arbetsmiljö 
som präglas av fler perspektiv och 
infallsvinklar, vilket bidrar till att 
kreativitet och utvecklingskraft ökar i 
verksamheten. 

Vad menar vi? 
Kommunens förhållningssätt till 
jämställdhet och mångfald innebär 
att vi på våra arbetsplatser har 
respekt för varandras olikheter 
och förutsättningar. Jämställdhets- 
och HBTQ-arbetet ska genomsyra 
kommunens personalpolitik och 
sätta sin prägel på vår verksamhet. 
Likabehandling tillämpas och alla ska 
känna sig respekterade. Nolltolerans 
gäller beträffande diskriminering eller 
annan kränkande särbehandling. 
Det är självklart med lika villkor 
vid lönesättning, anställning och 
friskvård.  
Vi arbetar systematiskt för att 
skapa öppna och inkluderande 
arbetsplatser, där det också ska 
finnas möjlighet att anpassa 

arbetslivet efter olika faser i livet.  
Katrineholms kommun är en 
HBTQ-utbildad verksamhet där 
vi säkerställer en öppen och 
inkluderande arbetsmiljö och ett 
professionellt bemötande utifrån ett 
HBTQ-perspektiv.

Hur gör vi? 
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 
integreras i våra arbetsmiljöfrågor 
och är en del av det ordinarie 
verksamhetsarbetet på alla nivåer 
i organisationen. Som chef är du 
ytterst ansvarig att säkerställa 
jämställdhetsintegrering både i det 
interna och externa arbetet. Som 
medarbetare är du ansvarig att känna 
till aktuella åtaganden och bidra till 
ökad jämställdhet i din arbetsgrupp 
och i den verksamhet där du arbetar. 
Utbildningssatsningar i HBTQ, 
genomförs i samarbete med RFSL. 
Alla kommunens medarbetare är 
diplomerade i HBTQ och fem enheter 
är certifierade. 
Att heltid ska bli norm är en viktig 
del och bidrar till ett mer jämställt 
arbetsliv och samhälle.

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet, 
könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas 
goda möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar. 

Verktyg
• Trappan- modell för 

genusmedveten styrning 
• Organisering av arbetet med 

genusmedveten styrning- 
stödjande dokument 

• Handlingsplan för jämställdhet 
CEMR- antas 2020 

• Handbok likabehandlingsplan 
med aktiva åtgärder-tas fram 
hösten 2019

Jämställdhet  
& mångfald
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Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 
estiund aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 

estiund aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 
estiund aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Foto: Hanna Maxstad
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Vart vill vi?
Vi har en långsiktig och hållbar 
lönestrategi som omsätts 
till handlingar vilket gör att 
medarbetare, ledare och ledning 
får förutsättningar att bedriva en 
effektiv verksamhet. Vår lönepolitik 
bidrar till att varje arbetsplats 
når målen för verksamheten och 
stimulerar till utvecklings- och 
förbättringsarbete. Löneprocessen 
och lönekriterierna är väl kända. Vi 
har ändamålsenlig lönespridning 
samt individuella och differentierade 
löner. Som medarbetare vet jag på 
vilka grunder min individuella lön är 
bestämd.   

Vad menar vi?
Du ska kunna leva på din lön när 
du är anställd i Katrineholms 
kommun. Alla medarbetare har 
rätt till en heltidsanställning som 
grund och har möjlighet att välja 
tjänstgöringsgrad beroende på var 
i livet man befinner sig. 
Katrineholms kommun tillämpar 
individuell lönesättning. Vad 

som styr lönenivå är befattning, 
erfarenhet, utbildning, marknad 
och den egna prestationen. 
Varje medarbetares arbetsinsats 
och bidrag till verksamheten är 
viktig och därför vill vi att de som 
verkligen gör skillnad ska belönas. 

Hur gör vi?
Ledare och medarbetare har 
återkommande dialog om lön och 
prestation. De kommer överens 
om individuella mål som bidrar 
till verksamhetens utveckling, 
följer upp och stämmer av så att 
koppling mellan prestation och lön 
blir tydlig.  

Förmåner 
Katrineholms kommun erbjuder 
en mängd olika förmåner, 
bland annat tjänstepension, 
pensionsväxling, semesterväxling, 
friskvårdsbidrag och möjlighet att 
påverka sin arbetstid. Kommunens 
satsning på förmåner är ett sätt 
att bidra till en bra balans i livet för 
dig som medarbetare.

Katrineholms kommuns lönepolitik genomsyras av 
jämställdhet, jämlikhet och transparens.

Verktyg  
• Löneprocess  
• Lönestrategi inkl. 

handlingsplan 
• Lönekriterier med 

bedömningsmall  
• Lönespann 
• Lönepolicy 
• (Alla finns i chefshandboken 

avsnitt: Lönebildning) 
• APT material 
• Länk till alla förmåner, finns på 

Katrineholm.se 

Lön & förmåner
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Lönesättning  
Ny individuell lön bestäms vid tre tillfällen: 

• Vid nyanställning sätts lön utifrån 
arbetsuppgifter och en bedömning av 
erfarenhet, kompetens, efterfrågan på 
arbetsmarknaden samt den önskade 
lönestrukturen.  

• Vid löneöversyn sätts lön utifrån 
arbetsuppgifter, lönestruktur, individuell 
prestation, måluppfyllnad samt en 
helhetsvärdering av hur lönekriterierna 
uppfylls.  

• Vid förändrad tjänst/funktion görs en 
bedömning ifall det är befogat att justera 
lönen.  

Löneöversyn  
För att du som medarbetare ska kunna 
påverka din egen lönenivå är det viktigt 
att veta på vilka grunder lönen bestäms. 
Alla har rätt till ett lönegrundande och ett 
lönesättande samtal inför löneöversyn. 
Lönesamtalen sker mellan närmaste chef 
och medarbetare och utgår från våra 
gemensamma lönekriterier: 

• Flexibilitet och kompetens  

• Ansvarstagande  

• Servicekänsla  

• Prestation 

Bild: Nattanan Kanchanaprat
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katrineholm.se

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl 8–17)
katrineholm.se

Läge för liv & lust
Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för 
lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det 
vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – 
rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-04 VON/2019:83 - 709
Medborgarfunktionen

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Vård-  och omsorgsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Pia Aalto
Vård- och omsorgsnämnden 

Förslag om att ansöka om statsbidrag för verksamhet 
med personliga ombud 2020
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens ansökan om 
statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har den 27 november 2019 översänt information om ansökan om 
statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020. 
Kommuner som driver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med 
psykiska funktionsnedsättningar enligt SFS 2013:522, har möjlighet att ansöka om 
statsbidrag för verksamheten 2020.
Ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 mars 2020. På blanketten ska 
anges vilken nämnd som beslutat om ansökan.

Sökanden ska ange antal årsanställning av personliga ombud som ansökan avser.  
Sökanden ska inte omräkna antalet ombud i kronor eller ange det totalbelopp som söks. 
Det fastställs av länsstyrelsen i beslutet efter att Socialstyrelsen fördelat statsbidraget 
mellan länen. Efter beslut måste de kommuner som beviljas statsbidrag rekvirera 
medlen från länsstyrelsen genom en särskild begäran om utbetalning.

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ansökan för 2020 års verksamhet.

Ärendets handlingar
 Ansökan till Länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud år

2019.

Susanna Kullman Pia Aalto
Biträdande förvaltningschef Enhetschef medborgarfunktionen

____________________ 

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, akten

Kopia för kännedom: Flens kommun
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Ifylld och underskriven blankett skickas till 
följande adress:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Enheten för social hållbarhet
611 86 Nyköping

Sida
1(5)

Postadress:
Länsstyrelsen  i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Telefon: (växel)
010-223 40 00  

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud

Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter 
med personliga ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut 
statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8.
 
En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt 
ombud. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och 
vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen 
förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella 
samverkansparter. 

Statsbidragets omfattning
Statsbidraget har föregående år utgått med 300 180 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet justeras 
av Socialstyrelsen utifrån hur många ansökningar som inkommit.
Ange med två decimaler. Om ni t.ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) 
och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t.ex. ansöker om medel för två som 
jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. Ej förbrukade medel kan komma att 
återkrävas. 

Sökande kommun

Kommunens namn:
Katrineholms kommun

Förvaltning:
Vård- och omsorgsförvaltningen

Postadress:
641 80 Katrineholm

Tfn: E-post:
0150-570 00 VardochOmsorgsforvaltningen@katrineholm.se
Organisationsnummer: Plus-eller bankgiro
212000-0340 5798-1938
Ansökan avser år: 2020

Antal årsanställningar 
(heltid, ange i årsarbeten) 2,0
Referens på utbetalningen:
ZX71106110
Nämnd som beslutat om ansökan:
Vård- och omsorgsnämnden Katrineholms kommun
Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner
Flen och Katrineholm 
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Kontaktperson
Befattning:
Enhetschef
Namn:
Pia Aalto
Postadress:
641 80 Katrineholm
Tfn: E-post:
0150-488099 pia.aalto@katrineholm.se

Driftsform/driftsformer och utförare
Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som verksamheten bedrivs i. Om verksamheten 
är ny uppge när kommunen beräknar att verksamheten kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 § 
punkt 3.) 

Verksamheten personligt ombud bedrivs i samverkan mellan Katrineholms och Flens 
kommuner sedan 2013. Verksamheten är från 2013 organisatoriskt placerad under 
Vård- och omsorgsförvaltningen inom Katrineholms kommun. Enhetschefen för 
Medborgarfunktionen har personal- och budgetansvar för PO samt ingår i och ansvarar 
för ledningsgruppen för PO.  

Samverkan kring verksamheten
Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten 
med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 § och 8 § punkt 4)

Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? 
Ledningsgruppen består av:
 Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun    
 (sammankallande)
 Flens kommun
 Psykiatrin Region Sörmland
 Försäkringskassan
 Arbetsförmedlingen
 Brukar- och anhörigorganisationer: NSPH, IFSAP och HOPP RSMH 
 Primärvården Hälsoval
 Socialförvaltningen
Adjungerade till ledningsgruppen är de personliga ombuden 
Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med?
PO samverkar med andra myndigheter och organisationer utifrån de uppdrag man har 
från den enskilde klienten, t ex Kronofogdemyndigheten, Överförmyndaren och 
Skattemyndigheten.
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Plan för verksamhetens organisation
Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med 
målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens 
verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522 8 § punkt 5.)

De personliga ombuden arbetar på klientens uppdrag. Arbetsuppgifterna är att 
tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och 
service, tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, 
samordnas och genomförs samt att den enskilde får stöd och service utifrån egna 
önskemål, behov och lagliga rättigheter. Detta innebär en mäklar-/samordnarroll och en 
advokatroll som beskrivs som de två grundläggande uppgifterna för PO. Dock krävs en 
avgränsning från andra yrkeskategoriers arbetsuppgifter och ansvar, t ex 
myndighetsutövning, vilket innebär att inte ta över huvudmännens ansvar för 
samordning, inte heller svara för behandling eller annan vårdinsats som ges enligt HSL. 
PO prioriterar unga och klienter med barn. Prioriteringar beslutas i ledningsgruppen. En 
verksamhetsplan upprättas årligen och PO dokumenterar löpande underlag för statistik 
inför redovisning av statsbidragens användande. 

Under 2020 ska ombuden genom försöksverksamhet ”drop in” försöka nå fler nya 
klienter. Arbetssättet syftar till att vid kortare tillfällen ge snabb hjälp till klienter som i 
vissa fall kan bli längre kontakter eller avslutas direkt efter ett tillfälle. På försök görs 
detta i Katrineholm i första hand under våren för att sedan utvärderas i ledningsgruppen 
om det ska utökas till Flen. 

Personliga ombud tog under 2019 fram en målgruppsbeskrivning, vilka personer ingår 
och kan få stöd av personlig ombudsverksamhet. Denna är den prioriterade målgruppen 
för ombuden och arbetet med detta fortsätter under 2020. 

Utifrån antagen rutin kring systemfel och brister kommer arbetet med hanteringen av 
rapporteringen av dessa fortsätta under 2020. Personliga ombuden behöver vara 
uppmärksamma på vilka brister som uppmärksammas och rapportera dessa till 
ledningsgruppen. Ledningsgruppen tar där efter ställning till att sända rapport till 
berörd myndighet och tar emot ett eventuellt svar för att rapportera vidare till 
länsstyrelsen.
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Planer för arbetets utformning
Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om 
exempelvis utbildning/kompetensutveckling och handledning. (SFS 2013:522 punkt 6.)

PO ska ha regelbundna träffar för erfarenhetsutbyte med PO verksamheterna i 
Eskilstuna och Nyköping. PO deltar varje år i en tvådagars nätverksträff med PO 
verksamheterna i Östergötland och Sörmland för erfarenhetsutbyte samt föreläsningar. I 
övrigt deltar PO i relevanta konferenser såsom YPOS. Förhoppningsvis sker 
erfarenhetsutbyte samt informationsinhämtande inom ramen för länsstyrelsens PO-
uppdrag. 
PO ser behov av flera informations- och utbildningsaktiviteter samt behöver arbeta 
motiverande med nya grupper, t ex unga klienter. Informationsinsatser behövs för så 
väl blivande klienter genom intresseföreningar samt framför allt landstingets 
verksamheter som riktar sig mot målgruppen.
Om personliga ombuden lyfter behovet av handledning kommer arbetsgivaren ordna 
detta.

Uppföljning
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt 
ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.)

Ett mål är att utökade informationsinsatser till såväl klienter som andra verksamheter. 

Kommunen följer upp personliga ombudens verksamhet genom månadsstatistik. 
Statistiken kan följas upp för att jämföras och på så sätt se hur verksamheten utvecklats. 
Statistikuppgifterna avser mängstatistik. Utveckling av verksamhetsfrågor kan följas av 
de redovisningar som görs i ledningsgruppen vid eventuella förändringar i 
verksamheten. 

Mål för ledningsgruppens arbete för att 
 Följa upp Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 

personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar (SFS 
2013:522), ledningsstruktur och kompetensutveckling.

 Fortsätta arbeta fram riktlinjer och policys för verksamheten personligt ombud.
 Tydliggöra de personliga ombudens roll genom att se över deras arbetsuppgifter 

samt att sätta ramar för uppdraget.
 Ombesörja för information om eventuella förändringar i regelverket.
 Ansvara för att följa upp de personliga ombudens arbetsmiljö.
 Fortsätta utveckla strukturen för systematiskt förbättringsarbete genom att 

uppmärksamma systemfel och brister.
 Aktivt begära återkoppling från huvudmännens verksamhet efter uppkommen 

avvikelse.
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Ort och datum

Behörig företrädare för verksamheten Namnförtydligande och befattning

31

31



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-02-03 VON/2019:61 - 700
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Vård- och omsorgsförvaltningen Telefon: 0150-488117 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mikael.Hansson@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mikael Hansson
Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av inkomna synpunkter juli-december 
2019
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna synpunkter till 
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i dåvarande socialnämnden den 13 november 2002, § 216, ska inkomna 
synpunkter redovisas för nämnden två gånger per år. Perioderna ska avse januari-juni 
och juli-december. 
Redovisningen ska ske som ett särskilt ärende för att betona vikten av verksamheten. 
Cheferna ska samordna sig i ett ärende som övergripande ska redovisa vilka synpunkter 
som kommit in under perioden och hur de åtgärdats. 

Under perioden juli-december 2019 har tolv synpunkter blivit registrerade som allmän 
handling. De visar ingen heltäckande bild av medborgarnas åsikter om verksamheten, 
utan mera exempel på vad det kan inkomma synpunkter om. Kommunicering och 
åsikter kring planering av enskilda brukares beviljade insatser, som ibland tangerar till 
att vara synpunkter, finns inte med i denna redovisning.  

I diarieförteckningen framgår vad synpunkterna handlat om samt hur synpunkterna 
hanterats och vilka åtgärder som vidtagits.

Ärendets handlingar
 Diarieförteckning över inkomna synpunkter perioden juli-december 2019

Statistik

År MYS SoB SÄBO FS HSL Antal

  2019 4 (3) 15 (3) 4 (3) 3 (3) 0 (0) 26 (12)
2018 3** 8** 12** 2** 1** 22
2017 4* 5* 11 1 0 20

År Myndighets- och 
specialistavdelning (MYS)

Utföraravdel
-ning (UFA)

MYS/UFA 
tillsammans

Övrigt 
VOF

Antal

2016 6 14 0 1 21
2015 5 22 2 0 29
2014 7 29 2 0 38

Siffror inom (parentes) avser andra halvåret.
* = En synpunkt berörde två verksamhetsområden och är redovisad i bådas kolumn.
** = En synpunkt berörde alla verksamhetsområden och är redovisad i allas kolumner.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-02-03 VON/2019:61 - 700
Lednings- och verksamhetsstöd

MYS = Myndighets- och specialistavdelning
SoB = Stöd ordinärt boende
SÄBO = Särskilt boende äldre
FS = Funktionsstöd
HSL = Hälso- och sjukvård

Från den 1 maj 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen ny organisation bestående av 
fem verksamhetsområden. Tidigare år redovisas utifrån då gällande organisation. 

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Akten
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Sida 1 av 2

kpbjhwy3.n54.xlsx

      VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN SYNPUNKTER  Juli - December 2019 Sammanställning och diarieförteckning 

MYS = Myndighets- och specialistfunktion, SOB = Stöd ordinärt boende, SÄBO = Särskilt boende äldre, FS = Funktionsstöd, HSV = Hälso- och sjukvård
Kategorier: Brukare, personal, mat, övrigt Ansv. Chef: FC = Förvaltningschef, VC = Verksamhetschef, EC = Enhetschef

Dat: 2019-12-31
Nr Inkom Avd Enhet Kategori Synpunkt Om- Ansv Senaste dag Besvarat/ Hantering/åtgärd

döme chef för svar/ åtgärdat
Pos (FC, VC, handläggning den
Neg EC) (14 arb.dgr)

15 2019-07-01 SoB Hemtjänst Övrigt Reflektion över att medborgare färdas med
elcykel på trottoar - kan varit
hemtjänstpersonal

Neg VC SoB 2019-07-19 2019-07-02 Vik VC har svarat synpunktsgivaren
om att man inom kort kommer att
informera i alla hemtjänstgrupper om
hur man färdas i trafiken som anställd
inom Katrineholms kommun

16 2019-07-02 Htj Hemtjänst Personal Synpunkt om bristfälligt utförda insatser Neg EC Htj
Igelkotten

2019-07-22 2019-07-05 EC har i svar redogjort vilka åtgärder
som vidtagits för att säkerställa att
insatser blir utförda

17 2019-07-17 SBÄ Strandgården Personal Synpunkt om brister vid utförande av insatser Neg EC
Strandgården

2019-08-06 2019-07-24 EC har kontaktat synpunktsgivaren
och redovisat åtgärder.
Synpunktsgivaren är nöjd med
återkopplingen

18 2019-08-29 SBÄ Almgården Personal Synpunkt om brister i svenska språket på
sommarvikarier

Neg EC Almgården 2019-09-18 2019-08-29 EC har varit och pratat med
synpunktsgivaren om situationen.
Synpunktsgivaren var nöjd efter
samtalet.

19 2019-09-09 Htj Olivia
hemomsorg AB

Övrigt Synpunkt om utförande av hemtjänstinsatser Neg Olivia
hemomsorg
AB

2019-09-27 2019-11-11
(2019-11-
20 inkom
hanteringe
n till
förvaltninge
n)

Hemtjänstanordnaren har haft kontakt
med kund och tagit del av kunds
upplevelse samt diskuterat hur man
kan kommunicera så liknande scenario
inte upprepas

20 2019-09-16 FS Personlig ass Personal Synpunkt om personals kompetens Neg EC Pers ass 2019-10-04 2019-10-04 EC svarar att klagomålen i skrivelsen
är sen tidigare besvarad i en
mejlkonversation mellan
synpunktsgivaren och EC.
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kpbjhwy3.n54.xlsx

21 2019-09-26 MYS Medborgar-
funktion

Övrigt Synpunkt om uppföljning av insatser Neg EC Medborgar-
funktion

2019-10-17 2019-10-14 EC medborgarfunktion/1:e
handläggare svarar att vanligtvis är det
utföraren som löpande följer upp
beviljade insatser och kan vid behov
kontakta handläggare för uppföljning
av beslut.

22 2019-10-25 FS Social-
/neuropsyk

Personal Synpunkt om personals följsamhet av beviljad
tid

Neg EC Social-
/neuropsyk

2019-11-14 2019-10-29 EC har pratat med synpunktsgivaren.
Åtgärder är vidtagna utifrån önskemål i
synpunkten

23 2019-11-20 MYS Medborgar-
funktion

Personal Synpunkt om svårt att få kontakt med
handläggare

Neg EC Medborgar-
funktion

2019-12-10 2019-11-28 1e handläggare har pratat med
synpunktsgivaren och EC har svarat
via mejl

24 2019-11-27 MYS Hela
förvaltningen

Övrigt Synpunkt om att anordna seniordans Neg FC, VC MYS 2019-12-17 2019-12-03 Bitr FC har i svar redogjort för vilka
dansaktiviteter förvaltningen anordnar
för sin målgrupp samt tipsat om hur
man kan tänka om man vill nå en
bredare målgrupp

25 2019-12-05 FS Gruppbostad Personal Synpunkt om brist på personal med
kompetens som kan arbeta med brukares
specifika behov

Neg Berörd EC 2019-12-30 Återkopplin
g inkom
förvaltninge
n 2020-02-
04

Kommunicering  med
synpunktsgivaren startade under
december månad för att fortsätta
under januari månad med att åtgärder
tecknades ner i en handlingsplan.

26 2019-12-09 SBÄ Yngaregården Övrigt Synpunkt om kommunikation och hantering
vid flytt

Neg VC SBÄ 2020-01-03 2019-12-13 EC har i svar redogjort och förklarat för
hur verksamheten hanterat aktuell
situation

Nr Inkom Avd Enhet Kategori Synpunkt Om- Ansv Senaste dag Besvarat/ Hantering/åtgärd
döme chef för svar/ åtgärdat
Pos (FC, VC, handläggning den
Neg EC) (14 arb.dgr)

35

35



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2020-02-10 VON/2020:12 - 025
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Jens.Thomsen@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Jens Thomsen
Vård- och omsorgsnämnden 

Arbetsmiljö - årssammanställning 2019 vård- och 
omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet sammanställs årlig en redovisning av 
förvaltningens arbetsmiljöarbete till vård- och omsorgsnämnden utifrån att nämnden 
har det yttersta arbetsmiljöansvaret för förvaltningens verksamheter. I praktiken sköts 
dock arbetsmiljöarbetet av tjänstemän utifrån fördelade arbetsmiljöuppgifter. 

Arbetsskador och tillbud

Arbetsskador är arbetsolyckor eller arbetssjukdom som föranlett, eller kan antas för-
anleda frånvaro eller eventuellt framtida men. Samtliga arbetsskador skall rapporteras 
till Försäkringskassan och i allvarliga fall även till arbetsmiljöverket. Även allvarliga tillbud 
rapporteras till arbetsmiljöverket.
Tillbud är oönskade händelser som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. 
Rapporterade tillbud diskuteras på arbetsplatsträffar, där förebyggande åtgärder 
föreslås.

Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud minskade under 2019 jämfört med året 
innan. Till stor del beror detta på att antalet tillbud minskade från 611 år 2018 till 488 
under 2019. Antalet arbetsskador minskade också, från 400 stycken 2018 till 373 stycken 
under 2019. Som framgår av tabellen nedan har det totala antalet inrapporterade 
händelser under de senaste två åren varit högre än tidigare år. En bidragande orsak är 
sannolikt att personal och chefer genom information och utbildning blivit bättre på att 
registrera skador och tillbud. Införandet av ett nytt datasystem för registrering kan också 
antas ha viss betydelse.

År Arbetsskador Tillbud Totalt antal
2019 373 488 861
2018 400 611 1011
2017 232 345 577
2016 156 398 544
2015 119 330 449

Vid närmre granskning av ett antal skade- och tillbudsanmälningar framgår att det kan 
finnas anledning till fortsatt arbete med informationsspridning i syfte att förtydliga vad 
som är en arbetsskada respektive tillbud. Detta då vissa av de granskade 
arbetsskadeanmälningarna bedöms utgöra risk för skada och således bör anmälas som 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2020-02-10 VON/2020:12 - 025
Lednings- och verksamhetsstöd

ett tillbud. Granskningen visar även att vissa tillbudsanmälningar är av sådan karaktär att 
de sannolikt inte utgör ett tillbud utan snarare bör hanteras inom ramen för 
verksamhetens ordinarie arbete.

Fördelning per händelse

Arbetsskador

Händelsetyp 2019 2018
Skadad av person 103 171
Fysisk överbelastning 63 48
Psykisk överbelastning 55 29
Den skadade föll 39 38
Annan händelse 42 50
Övriga 71 64
Totalt 373 400

Som framgår av tabellen är den vanligaste anledningen till arbetsskadeanmälan skadad 
av en person följt av fysisk eller psykisk överbelastning.  Kategorin skadad av person har 
minskat sedan 2018, från 171 stycken till 103 stycken år 2019, detta utgör också den 
enskilt största orsaken till att det totala antalet arbetesskadeanmälningar minskat.  
Arbetsskador som rör fysisk eller psykisk överbelastning ökade i antal under 2019. 
Tendensen gällande arbetsskador beroende på psykisk överbelastning är negativ även i 
ett längre perspektiv, under år 2017 rapporterades endast 7 sådana händelser jämfört 
med 55 under 2019. 
Av de arbetsskador som rapporterats är det dock relativt få som inneburit frånvaro från 
arbetet. Under år 2019 ledde totalt 13 stycken arbetsskador till frånvaro. Majoriteten av 
dessa, totalt 10 stycken, berodde antingen på fysisk överbelastning alternativt 
snedtramp/feltramp.

Tillbud

Händelsetyp 2019 2018
Annat tillbud 152 321
Hot och våld 147 129
Belastningstillbud 102 81
Tillbud ej rast/annan 
personal frånvarande

19 -

Falltillbud 17 6
Övriga 51 74
Totalt 488 611

Antalet tillbud minskade under 2019 jämfört med året innan. Fortfarande utgör 
kategorierna annat tillbud samt hot och våld de vanligaste orsakerna till tillbudsanmälan. 
Halveringen vad gäller anmälningar registrerade som annat tillbud är sannolikt en 
bidragande orsak till att andra kategorier har ökat trots att det totala antalet tillbud 
minskat. Detta utifrån tolkningen att fler tillbud registreras under ”rätt” kategori snarare 
än att de registreras som annat tillbud. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det positivt då det 
kan leda till att fler risker tydliggörs och således kan åtgärdas. 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2020-02-10 VON/2020:12 - 025
Lednings- och verksamhetsstöd

Fördelning per område

Arbetsskador Tillbud

Äldreomsorg 288 348

Funktionsstöd 66 127

Förvaltningskontor 11 7

Timvikarier 6 2

Förvaltningens bedömning
Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud minskade något under 2019 jämfört med 
året innan. Förvaltningen i samarbete med HR-avdelningen har fokus på arbetsmiljö och 
trivsel i arbetsplatsen. Inom förvaltningen har arbetet med riskbedömningar i brukares 
hem och riskanalyser utvecklats vilket har medfört att åtgärder sätts in i tidigare skede.  
Förvaltningen avser att fortsätta med informationsspridning bland såväl medarbetare 
som chefer i syfte att fortsätta att utveckla arbetet mot en god arbetsmiljö.

Susanna Kullman Jens Thomsen
Biträdande förvaltningschef Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till: Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-10 VON/2020:13 - 709
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Vård-  och omsorgsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Andreas Karlsson, 1:e handläggare
Vård- och omsorgsnämnden 

Redovisning av inkomna domar 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna domar under 2019 till 
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Den enskilde har enligt lag rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgs-
förvaltningen. Av delegationsordningen framgår vem som har rätt att yttra sig vid 
överklagan = delegaten i ursprungsbeslutet.

För att nämnden ska ha kännedom om rättspraxis i förvaltningen, har en samman-
ställning gjorts av inkomna domar under året. 

Beslut fattas enligt följande lagar:
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB)
 Lag (1997:736) om färdtjänst och (1997:735) riksfärdtjänst 
 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
 Folkbokföringslag (1991:481).

Domarna som inkommit om insatser enligt LSS avser främst personlig assistans och 
enligt SoL främst särskilt boende. Samtliga domar har redovisats vid enskilda utskottets 
sammanträden.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av inkomna domar 2019

Susanna Kullman Andreas Karlsson
Biträdande förvaltningschef 1:e handläggare

____________________ 

Beslutet skickas till: Akten

39

39



SAMMANSTÄLLNING 1 (4)

Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-10 VON/2020:13 - 709
Medborgarfunktion

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340
Vård-  och omsorgsförvaltningen Telefon: /HandläggareTelefon/ www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Lili Eriksson, Andreas Karlsson
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanställning av inkomna domar 2019 till vård- och 
omsorgsförvaltningen
Den enskilde har enligt lag rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgsförvaltningen. 
Beslut fattas enligt följande lagar:
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB)
 Lag (1997:736) om färdtjänst och (1997:735) riksfärdtjänst 
 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
 Folkbokföringslag (1991:481)

Domarna som inkommit om insatser enligt LSS avser främst personlig assistans och enligt SoL främst 
särskilt boende.  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Mål nr Datum Instans Ärende Domslut
4853-18 2019-01-16 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 

LSS
Förvaltningsrätten bifaller 
överklagan, till förmån för 
sökande.

9873-18 2018-12-21 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS, fråga om 
interimistiskt beslut

Förvaltningsrätten avslår 
yrkandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden.

9873-18 2019-02-13 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden.

878-19 2019-03-13 Kammarrätten Personlig assistans enligt 
LSS, fråga om 
interimistiskt yrkande

Kammarrätten avslår yrkandet 
till förmån för vård- och 
omsorgsnämnden.

218-19 2019-01-28 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS överklagande som 
inkommit för sent

Förvaltningsrätten upphäver 
det överklagande 
avvisningsbeslutet till förmån 
för sökande.

2717-18 2019-04-17 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden.

409-19 2019-03-21 Kammarrätten Personlig assistans enligt 
LSS, fråga om 
prövningstillstånd

Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd till förmån 
för sökande
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-03
Lednings- och verksamhetsstöd

Mål nr Datum Instans Ärende Domslut
878-19 2019-04-11 Kammarrätten Personlig assistans enligt 

LSS, fråga om 
prövningstillstånd

Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd till förmån 
för vård- och 
omsorgsnämnden

3588-18 2019-05-20 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS fråga om retroaktiv 
ersättning

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden.

2843-18 2019-05-20 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden.

5051-18 2019-05-20 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden.

3948-18 2019-07-19 Förvaltningsrätten Avlösarservice enligt LSS Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden.

1194-19 2019-11-05 Förvaltningsrätten Bostad med särskild 
service och daglig 
verksamhet enligt LSS

Förvaltningsrätten avskriver 
målet för vidare handläggning 
då personen återkallat sitt 
överklagande

Färdtjänst/riksfärdtjänst
Mål nr Datum Instans Ärende Domslut
4144-19 2019-09-23 Förvaltningsrätten Färdtjänst Förvaltningsrätten avslår över-

klagandet till förmån för vård- och 
omsorgsnämnden.

Socialtjänstlagen
Mål nr Datum Instans Ärende Domslut
5048-18 2018-12-18 Förvaltningsrätten Bistånd enligt 

socialtjänstlagen
Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- och 
omsorgsnämnden.

5128-18 2018-12-18 Förvaltningsrätten Bistånd enligt 
socialtjänstlagen

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- och 
omsorgsnämnden.

12-19 2019-03-06 Förvaltningsrätten Bistånd enligt 
socialtjänstlagen

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- och 
omsorgsnämnden.

9872-18 2019-03-06 Förvaltningsrätten Bistånd enligt 
socialtjänstlagen

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- och 
omsorgsnämnden.

1582-19 2019-03-08 Förvaltningsrätten Bistånd enligt 
socialtjänstlagen

Förvaltningsrätten bifaller över-
klagan, till förmån för sökande.

957-19 2019-03-19 Kammarrätten Bistånd enligt 
socialtjänstlagen fråga 
om inhibition

Kammarrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- och 
omsorgsnämnden.
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-03
Lednings- och verksamhetsstöd

Mål nr Datum Instans Ärende Domslut
2522-18 2019-02-27 Kammarrätten Hyreskostnad fråga om 

prövningstillstånd
Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd till förmån för 
vård- och omsorgsnämnden

957-19 2019-04-11 Kammarrätten Bistånd enligt 
socialtjänstlagen fråga 
om prövningstillstånd

Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd till förmån för 
sökande

1260-19 2019-09-26 Förvaltningsrätten Bistånd i form av 
avlösarservice enligt 
socialtjänstlagen 

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- och 
omsorgsnämnden.

4909-19 2019-10-11 Förvaltningsrätten Bistånd enligt 
socialtjänstlagen

Förvaltningsrätten bifaller över-
klagan, till förmån för sökande.

3329-19 2019-11-04 Kammarrätten Bistånd enligt 
socialtjänstlagen

Kammarrätten avslår överklagan, 
till förmån för sökande.

Antal domar 2019 (LSS och SoL)

Antal domar i Förvaltningsrätten 18
Antal domar i Kammarrätten 7
Antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen 0
Antal personer 18

Antal personer och domar 2015-2019 (LSS och SoL)
I tabellen nedan redovisas antal personer och domar i de olika förvaltningsrättsliga domstolarna (åren 
2015-2019). En person kan omfattas av flera beslut i olika instanser. En dom kan avse beslut som 
fattats tidigare år. Sammanställningen nedan bygger på enskilda utskottets protokoll 2019 med 
inkomna domar.

2015 2016 2017 2018 2019
Antal personer 27 29 13 15 18
Beslut Förvaltningsrätten 26 29 14 13 18
Beslut Kammarrätt 5 6 2 4 7
Beslut Högsta förvaltningsdomstolen 0 0 1 1 0

Domar i förhållande till antal beslut
Nedan redovisas antal inkomna domar i förhållande till antal fattade beslut avseende personlig 
assistans LSS och särskilt boende SoL. 

Personlig assistans LSS Antal beslut Därav antal av-
slag/delavslag

Antal beslut 
som 

överklagats

Antal ändrade 
beslut

2015 56 23/11 13 2
2016 23 12/1 11 1
2017 24 7/6 11 7
2018 29 11/2 9 3
2019 35 12/4 7 2
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Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-03
Lednings- och verksamhetsstöd

Särskilt boende SoL Antal beslut Därav antal av-
slag/delavslag

Antal beslut 
som 

överklagats

Antal ändrade 
beslut

2015 255 54 8 0
2016 177 13 7 0
2017 189 21 3 1
2018 175 37 7 0
2019 191 20 3 2

Överklagan gällande beslut som fattats under slutet av ett år kan förskjutas till kommande år. 
Förvaltningsrättens prövningstid kan ta upp till ett år efter mottagen överklagan. 

Andreas Karlsson
1:e handläggare
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Datum Vår beteckning

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-02-10 VON/2020:10 - 700
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:  Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340
Vård- och omsorgsförvaltningen Telefon: 0150-57 000 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Odén, utredare
Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av kvalitetsberättelse 2019 för vård- och 
omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande styrdokument för Kvalitetsledningssystem för vård- och 
omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun ska årligen en kvalitetsberättelse 
upprättas. Kvalitetsberättelsen beskriver vård- och omsorgsförvaltningens 
kvalitetsarbete under kalenderåret 2019. I berättelsen framgår hur det systematiska och 
fortlöpande kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits, vilka 
resultat som uppnåtts, samt vilka förbättringsområden som uppmärksammats. 
Kvalitetsarbetet redovisas på en förvaltningsövergripande nivå samt att det görs några 
fördjupningar inom ett par centrala områden i kvalitetsarbetet.  

Ärendets handlingar
 Kvalitetsberättelse 2019 Vård- och omsorgsförvaltningen, 2020-02-17

Anna-Lena Ramstedt Emma Odén
Förvaltningschef Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till: Verksamhetschefer, Communis, akten.
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Sammanfattning
Kvalitetsberättelsen beskriver det övergripande kvalitetsarbetet inom vård- och omsorgsför-
valtningen under kalenderåret 2019. I berättelsen framgår hur det systematiska och fortlöpande 
kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits, vilka resultat som uppnåtts 
samt vilka förbättringsområden som uppmärksammats.

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetet aktivt med att utveckla förvaltningens kvalitetsled-
ningssystem. Fokus har varit att kartlägga och uppdatera verksamhetens processer och rutiner. 
Ett arbete pågår med att se över strukturen för att presentera och visualisera processer och 
rutiner på ett lättillgängligt sätt på intranätet för medarbetarna. Det har varit ett aktivt arbete 
med att förbättra den sociala dokumentationen i verksamheterna samt implementering av IBIC 
(Individens behov i centrum).    

Utifrån uppföljningen av ledningsorganisationen trädde en ny organisation i kraft 1 januari 
2020. Resultatet har använts för att ta fram fokusområden inom kvalitetsarbetet.

I vård- och omsorgsförvaltningen sker egenkontroller i olika former både på individ-, grupp- och 
förvaltningsnivå. Generellt kan konstateras att förvaltningen når relativt goda resultat i brukar-
undersökningar och att resultaten står sig väl i jämförelse med andra kommuner. Resultaten 
visar dock att det finns stora skillnader mellan olika enheter i brukarnöjdhet. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort tillsyn och verksamhetstillsyn under 2019. IVO 
avslutar ärendena, då det inte uppmärksammats några brister inom de områden tillsynen om-
fattat. IVO har även genomfört en oanmäld nattinspektion på ett äldreboende utifrån ett 
klagomål. IVO avlutar ärendet, då det inte uppmärksammats några brister inom området till-
synen omfattat.
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Inledning
Enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete, SOSFS 2011:9, kap 7 § 1 bör den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) varje år upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet be-
drivits under året, vilka åtgärder som vidtagits, vilka resultat som uppnåtts samt vilka förbätt-
ringsområden som uppmärksammats.

Innehåll och upplägg
Kvalitetsberättelsen beskriver vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete under 2019. I 
berättelsen framgår vad förvaltningen har vidtagit för åtgärder för att säkra en god kvalitet samt 
för att minimera risker och negativa händelser. Kvalitetsarbetet redovisas på en förvaltnings-
övergripande nivå samt att det görs några fördjupningar inom ett par centrala områden i kvali-
tetsarbetet. 

Kvalitetsberättelsen är uppdelad i tre kapitel: 

 Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete under året
 Resultat och analys
 Förbättringsområden för kommande år
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Vård- och omsorgsförvalt-
ningens kvalitetsarbete under 
året
Kvalitetsledningssystem
Ledningssystemet ska enligt SOSFS 2011:9, 4 kap. 1 §, anpassas till verksamhetens inriktning 
och omfattning. Det ska bestå av de processer och rutiner som behövs i verksamheten för att 
säkra verksamhetens kvalitet. Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetet aktivt med att ut-
veckla förvaltningens kvalitetsledningssystem. Fokus har varit att kartlägga och uppdatera verk-
samhetens processer och rutiner. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har skapats där 
varje verksamhet har haft representanter med i arbetsgruppen för att ha delaktighet, få bred 
kompetens och för att synliggöra olika perspektiv.

Utgångspunkt för arbetet
Utgångspunkten för arbetet med kvalitetsledningssystemet är att det ska vara lätt att göra rätt. 
Information ska finnas lätt tillgänglig för medarbetarna och fungera i vardagen. Ledningssyste-
met ska användas både till att visa och tydliggöra hur verksamhetens processer är tänkta att 
fungera och till att utveckla dem. Alla medarbetare ska ha möjlighet att på ett överskådligt sätt 
förstå de processer som den ingår i. Följsamheten till styrdokument säkerställer att alla arbetar 
på ett likartat sätt så att alla brukare ska få en god vård och omsorg. All personal har ett ansvar 
för att medverka till att insatserna utförs med god kvalité. 

Förbättring av processer och rutiner
Under året har förvaltningen arbetat med att se över förutsättningarna för att bygga upp en 
ny struktur på intranätet för att presentera och visualisera processer och rutiner på ett lättill-
gängligt sätt för medarbetarna. I uppdraget ingår både att kartlägga varje verksamhets pro-
cesser och vilka rutiner som ska vara kopplade till dessa. Det handlar både om att se över vilka 
rutiner som finns i dagsläget, göra revideringar vid behov, ta bort styrdokument som är inaktu-
ella och ta fram nya vid behov. I arbetet ingår även att se över processer och rutiner för sam-
verkan, både internt och externt. Under året har nya mallar för styrdokument tagits fram. Rikt-
linjen för definiering av styrdokument inom förvaltningen är under revidering. Rutiner för att 
kvalitetssäkra framtagandet av processer och rutiner är under framtagande. 

Vidare genomförs en testpilot där en hemtjänstenhet har fått tillgång till de styrdokument som 
behövs i det dagliga arbetet via den nya appen för intranätet. Avsikten är att enheten ska få 
prova appen och dess funktioner under några månader. Testpiloten fortsätter under 2020 och 
kommer därefter att följas upp.  

Kvalitetsråd
Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat med att bygga upp kvalitetsråd inom förvaltningens 
olika verksamheter. Utformningen kan se olika ut utifrån verksamheternas behov och förutsätt-
ningar. Kvalitetsråden har fokus på systematiskt förbättringsarbete och är en del av förvaltning-
ens kvalitetsledningssystem. Det är ett forum som möjliggör för personalen att medverka i kvali-
tetsarbetet på verksamhetsnivå. Arbetet utgår från individens behov, där samverkan mellan 
olika professioner är en viktig del för att se helheten och ge en personcentrerad vård och 
omsorg. På kvalitetsråden hanteras bland annat frågor kring avvikelser, åtgärder, rutiner och 
systematiskt kvalitetsarbete.    
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Social dokumentation och IBIC (Individens behov i Centrum)
Utvecklingsarbetet inom social dokumentation för utförarna har främst varit genom att vidare-
utbilda dokumentationsstödjare samt enhetschefer. Dokumentationsstödjarna är omvårdnads-
personal som ska ge sina kollegor stöd i vardagen med den sociala dokumentationen, samt ut-
föra kvalitetsgranskning av dokumentationen på enheterna. 

IBIC (Individen behov i Centrum)
Under andra halvåret 2019 har arbetet intensifierats med att fullt ut införa IBIC (Individens 
Behov i Centrum) inom förvaltningen. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med 
strukturerad dokumentation för att utreda behov samt dokumentera och följa upp verkställig-
het. Den strukturerade dokumentationen och tydligare målbeskrivningar innebär en förenkling 
för både handläggare och omvårdnadspersonal när det gäller att hantera information, verk-
ställa och följa upp insatser. Arbetet har inneburit att bygga upp kopplingar i verksamhet-
ssystemet för både processledare och IT-ansvariga, samt utbildningar för handläggare och 
omvårdnadspersonal. Under december 2019 lades IBIC-modulen på i skarpt läge för särskilt 
boende för äldre, och resterande verksamheter går in i detta 2020.

Utbildningar och träffar för omvårdnadspersonal
Under våren träffade utredare, dokumentationsstödjare och enhetschefer i mindre grupper för 
att skapa mer utrymme för riktad utbildning utifrån enheternas behov i social dokumentation. 
Grundutbildning för nya dokumentationsstödjare hölls under våren, samt riktade insatser till 
området personlig assistans och några gruppbostäder. Under hösten genomfördes tre större 
träffar med fokus på IBIC samt en riktad satsning för ett särskilt boende för äldre som funge-
rade som testpilot.

Utbildningsfilmer 
Fem utbildningsfilmer om social dokumentation och vårdplaner för all omvårdnadspersonal har 
tagits fram och har lagts upp på intranätet. Filmerna syftar både till att förklara grunder och 
lagstöd för social dokumentation, samt ledning i hur personalen ska hantera verksamhets-
systemet. Utbildningsfilmerna förenklar vid nyanställning av brukarnära personal men är också 
ett led i att prova nya sätt att utbilda och sprida information till befintlig personal. 

Utbildningar och träffar för handläggare
Tre gemensamma utbildningstillfällen och fem workshops har hållits för handläggare hand-
ledda av samordnare för IBIC. Handläggare har haft möjlighet att arbeta i testmiljö samt att en 
testpilot har genomförts på ett särskilt boende för äldre med verkliga ärenden. Alla handläggare 
har gått igenom ett skarpt ärende under testpiloten. Handläggare har fått individuell handled-
ning vid dessa ärenden. 

Systematiskt förbättringsarbete
För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda, kon-
trollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten krävs ett fortlöpande systematiskt för-
bättringsarbete.

Riskförebyggande arbete och riskanalys
Riskanalyser innebär ett framåtblickande och förebyggande arbetssätt och syftar till att upp-
täcka brister i verksamheten kvalitet innan den har inträffat. Riskanalyser och riskbedömningar 
görs på individnivå och på verksamhetsnivå. Vid organisationsförändringar eller förändrade 
arbetssätt genomförs risk- och konsekvensanalyser. Utifrån intern kontroll som regleras i 
kommunallagen upprättar förvaltningen årligen en interkontrollplan som följs upp i slutet av 
året. Interkontrollplanen revideras årligen utifrån en förnyad prövning genom risk- och konse-
kvensanalys.
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Avvikelser, klagomål, synpunkter och lex Sarah
Verksamheten ska ta emot och utreda inkomna avvikelser, klagomål, synpunkter och rapporter 
om missförhållanden eller risker om missförhållanden (lex Sarah). Syftet med lex Sarah är att 
dra lärdom av misstag som sker och förhindra att liknande missförhållanden sker igen. Utred-
ningarna avslutas alltid med ett antal åtgärder som ska förbättra verksamheten och rutinerna. 
Det är viktigt att rapportera och hantera avvikelser för att förhindra att dessa leder till missför-
hållanden. Under året har förvaltningen arbetat med att uppdatera och göra en gemensam 
rutin för rapportering och bearbetning av avvikelser, lex Sarah och lex Maria. Dessa har tidigare 
varit uppdelade i olika rutiner. 

Förvaltningsövergripande egenkontroll av avvikelser 
Varje månad går utredare igenom föregående månads avvikelser för att kontrollera om det 
finns avvikelser där rapportören kryssat i att avvikelsen eventuellt kan vara föremål för lex 
Sarah-utredning. I samband med detta görs också en översyn för att se om någon enhet eller 
område har många avvikelser som inte bearbetas och riskerar att släpa efter. I så fall kontaktas 
berörd enhetschef för att stämma av om extra stöd behövs. Vidare har riktade utbildnings-
insatser genomförts på utvalda enheter kring avvikelsehantering.

Sprida kunskap om händelser och åtgärder
Förvaltningen har arbetat med att utveckla former för att återföra kunskap mellan områdena 
från avvikelser. Ett förvaltningsövergripande möte för att summera erfarenheter från avvikelser, 
lex Sarah och lex Maria har hållits under våren 2019. Summeringsmötet anordnas av utredare 
och medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS). Chefer, brukarnära personal och hälso- och sjuk-
vårdspersonal deltog. Syftet med mötet är att dra lärdom från utredningar, sprida kunskap om 
händelser och åtgärder för att minska risken att liknande händelser inträffar igen i verksam-
heten. 

Egenkontroll
Verksamhetsuppföljning och egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning 
som krävs för att verksamheten ska kunna säkra kvalitén, SOSFS: 2011:9,5 kap. 2 §. Förvalt-
ningen arbetar systematiskt med egenkontroller i form av brukarundersökningar, kvalitets-
granskningar av dokumentation, deltagande i olika nationella undersökningar, öppna jämförel-
ser, verksamhetstillsyner och olika uppföljningar på individnivå. Enhetscheferna rapporterar 
månadsvis inom sitt område genomförda egenkontroller. Det pågår ett arbete med att se över 
vad som ska ingå i rapporteringen och vilka egenkontroller som ska genomföras för att bättre 
följa och säkra kvaliteten i verksamheterna. 

Analysdagar
Under slutet av 2019 genomfördes analysdagar inom områdena särskilt boende för äldre och 
hemtjänst där verksamhetschef och enhetschefer deltog. Analysdagarna anordnas av utredare 
och kvalitetsutvecklare på förvaltningen. Syftet med analysdagarna är att samla resultat verk-
samheten har fått in under året, analysera dessa och skapa en bild över styrkor och förbätt-
ringsområden. Det handlar om att få en helhetsbild av verksamheten och ta fram en handlings-
plan för det fortsatta kvalitetsarbetet för verksamhetsområdet. Utifrån analyserna har en hand-
lingsplan sammanställts som utgör underlag till verksamhetsplanering och vilka aktiviteter som 
ska genomföras kommande år för att uppnå verksamhetens mål. Fokus har varit på resultat-
målen under området trygg vård och omsorg i kommunplanen 2019-2022. Analysdagar 
kommer att genomföras för de andra verksamhetsområdena i början av 2020. 

51

51



 

8 (20)

Resultat och analys
Egenkontroll
Nedan redovisas ett urval av egenkontroller och resultat för 2019. I år har vi valt att titta när-
mare på fem kvalitetsområden: bemötande, förtroende och trygghet, aktiviteter, måltider, delaktig-
het och inflytande samt anhörigstöd. Dessa områden är kopplade till resultatmål under mål-
området trygg vård och omsorg i Katrineholms kommuns kommunplan 2019-2022. I redovis-
ningen presenteras resultat från brukarundersökningar, Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) undersökning Kommunens Kvalitetet i Korthet samt egna kvalitetsgranskningar av social 
dokumentation och akter inom myndighetsutövningen.1 Som en del i förvaltningens arbete med 
åtagandena i Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR2 redovisas 
statistik könsuppdelat där det är möjligt. 

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019 
 Särskilt boende för äldre - 181 svarande. Svarsfrekvens 53 procent
 Hemtjänst - 249 svarande. Svarsfrekvens 60 procent

Sveriges Kommuner och Regioners brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2019
 Gruppbostad enligt LSS – 63 svarande. Svarsfrekvens 68 procent
 Servicebostad enligt LSS – 29 svarande. Svarsfrekvens 51 procent
 Boendestöd enligt SoL – 34 svarande. Svarsfrekvens 40 procent
 Boende med särskild service enligt SoL (Socialpsykiatri) – 8 svarande. Svarsfrekvens 57 

procent

Bemötande, förtroende och trygghet

Resultatmål: Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, 
förtroende och trygghet

Indikatorer Utfall Riket
Utfall 

kvinnor
Utfall 
män

Personalkontinuitet inom hemtjänsten, antal personal 
som en brukare inom hemtjänsten möter under 14 
dagar, medelvärde

15 16 15 15

Boende på gruppbostad enligt LSS som svarar att de 
känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)

82% 74% 79% 84%

Boende på servicebostad enligt LSS som svarar att de 
känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)

82% 74% 79% 84%

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar 
att de känner sig trygga med alla i personalen, andel (%)

82%* 74%* 79%* 84%*

Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt 
att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%)

82% 74% 79% 84%

Brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt 
att bo på ett särskilt boende, andel (%)

89% 88% 86% 95%

* Utfallet avser 2017.

1 Alla resultat från brukarundersökningarna och Kommunens Kvalitet i Korthet finns på www.kolada.se. Resultaten inom 
funktionsstöd bör tolkas med en viss försiktighet då det är relativt få svarande. Framförallt inom boende med särskild service SoL 
är underlaget litet. Då många personer med insatser inom funktionsstöd har kommunikationssvårigheter och/eller kognitiva 
funktionsnedsättningar har bildstöd använts som enkätverktyg.
2 Katrineholms kommun undertecknade 2017 CEMR-deklarationen (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå).
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Brukarundersökningarna visar att de allra flesta med äldreomsorg och funktionsstöd upplever 
att de blir bra bemötta av personalen samt att de känner sig trygg med personalen. De tre 
frågor där andelen positiva svar är som högst inom särskilt boende för äldre 2019 rör frågorna 
om bemötande, trygghet och förtroende för personalen. Katrineholm ligger även högre än riks-
genomsnittet på alla dessa tre frågor. Även inom hemtjänst har dessa frågor ett bra resultat och 
är lika med eller bättre än riksgenomsnittet.  Inom funktionsstöd ser vi ett något lägre resultat 
än inom äldreomsorgen på dessa frågor. Samtidigt ser vi att resultatet inom detta område har 
förbättrats jämfört med förra mätningen som var 2017. 

Bemötande belyses genom två frågor i brukarundersökningen inom funktionsstöd, förstår per-
sonalen vad du säger och pratar personalen med dig så att du förstår. Inom boendestöd enligt 
SoL, gruppbostad LSS och servicebostad LSS är det cirka tre fjärdedelar som uppger positivt på 
dessa frågor. Medan en fjärdedel svarar att några eller ingen i personalen förstår vad de säger 
eller pratar så att de förstår. Servicebostad LSS har försämrat resultatet på frågan om brukarna 
förstår personalen från 95 procent 2017 till 79 procent 2019. Övriga ligger på ungefär samma 
resultat som förra mätningen. Verksamheterna ligger lika eller något bättre än riksgenomsnittet 
på frågorna förutom boende med särskild service SoL.  

På dessa frågor har även uppmärksammats stora skillnader mellan män och kvinnors svar. 
Inom gruppbostad LSS har 82 procent av männen och 64 procent av kvinnorna uppgivit att alla i 
personalen pratar så att brukaren förstår. Motsvarande siffra för riksgenomsnittet är 71 procent 
för män och 69 procent för kvinnor. Även samma tendens syns inom servicebostad LSS, där an-
del positiva svar är 86 procent för män och 73 procent för kvinnor.       

Liksom tidigare känner sig kvinnor i större utsträckning än män otrygga eller rädda inom funk-
tionsstöd. Samma tendens syns även inom riket. Detta gäller framför allt i boenden inom 
socialpsykiatrin och gruppbostad LSS. Inom servicebostad LSS är resultatet ungefär lika mellan 
män och kvinnor. 

Utfallet för personalkontinuiteten inom hemtjänsten 2019 var 15 personal som en hemtjänst-
tagare möter under en tvåveckors period. Genomsnittet för riket var 15 personer. Mätningen 
avser brukare som har minst två insatser varje dag och inte har varit frånvarande någon gång 
under mätperioden. En lägre siffra ses som ett bättre resultat. Om många olika personer 
kommer in i hemmet för att utföra insatsen finns det risk att kvaliteten blir lidande. Personal-
kontinuiteten har varierat år från år och under de senaste fem åren har utfallet varierat mellan 
13 och 16 personer. Mellan de interna hemtjänstenheterna är variationen stor där utfallet är 
mellan 7 och 21 personer.  

Analys och förbättringsområden
Arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen består av ständiga möten med människor. En god 
värdegrund, ett gott bemötande och att känna förtroende för personalen är grundläggande ut-
gångspunkter i detta arbete. Att känna sig trygg på boendet och med stödet som ges har en 
grundläggande betydelse för den enskildes hälsa och välbefinnande. 

Även om resultatet inom flera delar är goda så är detta ett område som verksamheten ständigt 
behöver arbete med. Inom funktionsstöd är trygghet och bemötande ett fortsatt utvecklings-
område, även om flera frågor har förbättrats sedan förra mätningen. Ett annat utvecklings-
område är att fortsätta arbeta för en god kontinuitet inom hemtjänsten när det gäller både per-
sonal-, tid- och omsorgskontinuitet. I handlingsplanen som togs fram under analysdagarna tyd-
liggörs att verksamheten ska arbeta med att skapa minde arbetslag i gruppen där det är rele-
vant och ta lärdom från varandra i det fortsatta arbetet. 

Under året har det även framkommit signaler om att arbetet med värdegrundsfrågor behöver 
stärkas. Inom framförallt särskilt boende för äldre finns särskilda värdegrundshandledare med 
uppgift att guida sina kollegor i det dagliga arbetet kring brukarna. Ett förvaltningsövergripande 
arbete för att implementera och förstärka värdegrundsarbetet inom organisationen har därför 
påbörjats. Utbildningssatsningen kommer att ske 2020.
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Aktiviteter

Resultatmål. Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg.

Indikatorer Utfall Riket
Utfall 

kvinnor
Utfall 
män

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två 
organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar, 
andel (%)

100% 52%

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en 
organiserad och gemensam aktivitet per dag under hel-
gen, andel (%)

74% 40%

Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut om social 
samvaro/promenad, andel (%)

45% 50% 34%

Äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de 
aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende, andel (%)

74% 63% 75% 74%

Äldre i särskilt boende som svarar att de upplever att 
möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, 
andel (%)

66% 58% 66% 65%

Frågan om nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet som hade en positiv riktning 
förra året är tillbaks till ungefär samma nivå som det varit tidigare. 74 procent inom särskilt 
boende för äldre anger att de är ganska/mycket nöjda med aktiviteterna som erbjuds, jämfört 
med 81 procent 2018. Katrineholms ligger fortsatt högre än riksgenomsnittet med elva procent-
enheter. Även resultatet på frågan om möjligheterna att komma utomhus är bra syns en 
minskning av andel positiva svar från 73 procent 2018 till 66 procent 2019. Motsvarande siffra 
för riksgenomsnittet är 58 procent. Resultatet visar även att det skiljer mellan 33 och 89 procent 
i hur positivt brukarna svarat för boendena med lägst och högst resultat. 

Av de som bor i ordinärt boende i Katrineholm med stöd av hemtjänst upplever 42 procent att 
de har besvär av ensamhet då och då och 14 procent uppger att de ofta har besvär av ensam-
het. Motsvarande siffror hos de som bor på särskilt boende för äldre är 44 procent respektive 
16 procent.

I årets aktgranskning av kvalitet i myndighetsutövning var fokus på beviljade insatser av social 
tid och promenad inom hemtjänsten. Av totalt 638 personer, 214 män och 424 kvinnor, som har 
omvårdnad och service inom hemtjänsten är det 45 procent som har biståndsbeslut social sam-
varo och/eller promenad. 50 procent av kvinnorna har social samvaro och/eller promenad och 
34 procent av männen. Brukarna kan ha båda insatserna beviljade eller bara en av dem. Det är 
svårt att avgöra varför fler kvinnor än män har insatserna social tid och promenad, och det 
krävs mer analys. 

Analys och förbättringsområden
Det är viktigt att följa dessa indikatorer för att alla brukare ska få möjlighet till en meningsfull 
vardag och kunna påverka hur de vill ha sin utevistelse. Deltagande i olika aktiviteter har flera 
positiva hälsoeffekter och spelar en viktig roll för till exempel möjligheten till delaktighet, 
gemenskap och social samvaro. Arbetet med att anordna sociala aktiviteter för brukarna är en 
prioriterad uppgift inom verksamheten. Samtliga enheter inom särskilt boende för äldre anord-
nar aktiviteter sju dagar i veckan (två på vardagar och en på helgen) och har en anslagstavla där 
aktiviteterna annonseras i förväg. Samtliga enheter erbjuder också utevistelse varje dag. Det är 
något sämre resultat än föregående år gällande nöjdhet kring aktiviteter, men i jämförelse med 
riket ligger Katrineholm väl till. För att behålla och stärka detta resultat kommer fokus under 
2020 att vara att bli ännu bättre på att följa upp och ta reda på vilka aktiviteter brukarna vill ha. 
Utgångspunkten är att brukarna ska uppleva att aktiviteter som genomförs är meningsfulla. Det 
handlar även om att synliggöra och informera om aktiviteter som genomförs. 
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Under året har en struktur för formaliserad samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen 
och kulturförvaltningen initierats. Syftet är att bidra till att verksamheternas gemensamma mål-
grupper erbjuds en bred och anpassad kulturell verksamhet. Samarbetet mellan förvaltning-
arna är bland annat ett verktyg för att fortsätta utveckla aktiviteterna inom äldreomsorgen. Som 
en del i detta arbete har verksamheten bland annat arbetat med att utveckla innehållet i den 
biståndsbedömda insatsen social tid. Personal har tagit med pussel, memory-spel eller genom-
fört tipspromenad under insatsen. Vidare har förvaltningen ett gott samarbete med frivilliga 
nätverkare som ger verksamheten goda förutsättningar till en bredd av olika aktiviteter och 
kulturupplevelser. I dagsläget har förvaltningen mellan 90-100 frivilliga nätverkare med sprid-
ning inom äldreomsorgens verksamheter. 

Måltider

Resultatmål: Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas

Indikatorer Utfall Riket
Utfall 

kvinnor
Utfall 
män

Äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja 
mellan olika maträtter, andel (%)

37% 49%

Brukare i särskilt boende vars nattfasta är mindre än 
11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes 
önskemål), andel (%)

42% 39% 53%

Äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket 
bra på sitt särskilda boende, andel (%)

79% 74% 77% 83%

Äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda 
boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, 
andel (%)

72% 68% 68% 80%

Resultatet på frågan om brukarna upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen för sär-
skilt boende för äldre har minskat med sju procentenheter 2019 till 72 procent. Katrineholm 
ligger fortsatt högre än riksgenomsnittet som är 68 procent. Det skiljer 12 procentenheter 
mellan män och kvinnor på frågan. Andel positiva svar är 80 procent för män och 68 procent för 
kvinnor. Resultatet skiljer även mycket mellan olika boenden. På frågan om maten smakar bra 
ligger Katrineholm på ungefär samma nivå som tidigare och över riksgenomsnittet. 

Höstens mätning av nattfastan visade att 42 procent av brukare i särskilt boende för äldre har 
en nattfasta som är mindre än elva timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål). Ut-
fallet är något sämre än vårens mätning men ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. 
Med nattfasta avses tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga 
tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. Vård- 
och omsorgsförvaltningens mål är att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kor-
tare än elva timmar ska öka, detta med hänsyn till den enskildes önskemål.

Analys och förbättringsområden
Maten och måltidsmiljön har stor betydelse för de äldres livskvalitet och välbefinnande samt har 
en viktig roll för att förebygga och/eller bromsa sjukdom och ohälsa som undernäring. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har genomfört en rad insatser under året för att utveckla arbetet runt mat och 
måltider. Åtgärder som vidtagits är bland ett arbete med måltidschecklistan och utveckling av goda 
och proteinrika mellanmål, vilket skett i samverkan med service- och teknikförvaltningen. Det finns 
ett fortsatt behov av att arbeta med måltidssituationen samt att fortsätta arbetet med att minska 
nattfastan. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet ges möjlig-
heter att optimera energi- och näringsintaget. En del i detta arbete är att fortsätta utveckla sam-
verkan mellan omvårdnadspersonal, sjuksköterska och dietist för att förebygga och behandla vid 
undernäring. Vidare finns ett behov av att öka andel genomförandeplaner med beskrivning om 
önskemål och behov i samband med måltiderna för den enskilde. 
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Delaktighet och inflytande

Resultatmål: Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande

Indikatorer Utfall Riket
Utfall 

kvinnor
Utfall 
män

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)

75% 78% 85% 67%

Boende på servicebostad enligt LSS som svarar att de 
får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel 
(%)

82% 83% 80% 85%

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som svarar 
att de får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

70%* 73%* 68%* 69%*

Brukare med hemtjänst som svarar att personalen 
oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, andel 
(%)

90% 86% 89% 92%

Brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid 
kan påverka vilka tider de får stöd, andel (%)

64% 60% 63% 67%

Brukare inom särskilt boende som svarar att perso-
nalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål, 
andel (%)

83% 79% 83% 85%

Äldre inom särskilt boende som svarar att de 
oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av per-
sonalen, andel (%)

63% 60% 56% 77%

* Utfallet avser 2017.

De flesta inom både särskilt boende för äldre och personer med hemtjänst tycker att persona-
len alltid eller oftast brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dem, 78 
respektive 84 procent. Även de flesta anser att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsik-
ter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. På båda dessa frågor ligger Katrineholm över 
riksgenomsnittet. I båda grupperna är det drygt 65 procent som upplever sig kunna påverka vid 
vilka tider som personalen kommer. På denna fråga skiljer det 21 procentenheter i andel posi-
tiva svar mellan män och kvinnor inom särskilt boende för äldre, 77 procent respektive 56 pro-
cent. Skillnaden har ökat från förra året där motsvarande siffra 2018 var 61 procent för män och 
72 procent för kvinnor. Hemtjänst har däremot höjt sina resultat med sju procentenheter från 
förra året på samma fråga och resultatet har även förbättrats för både män och kvinnor sedan 
förra året. 

Betydligt fler av dem som bor i ordinärt boende med hemtjänst uppger att personalen alltid 
eller oftast informerar om tillfälliga förändringar jämfört med dem i särskilt boende för äldre, 
66 procent jämfört med 41 procent. Samma tendens syns även för riket, 66 procent jämfört 
med 48 procent. Tillfälliga förändringar kan vara byte av tid eller dag för insatsen, förseningar 
eller personaländringar. Särskilt boende för äldre i Katrineholm har minskat med tretton 
procentenheter på denna fråga jämfört med förra året. Det skiljer mellan 25 till 86 procent i 
andel positiva svar för boendena med lägst och högst resultat. Det skiljer även 15 procent-
enheter mellan män och kvinnor på samma fråga, män 51 procent och kvinnor 36 procent. Även 
inom hemtjänst skiljer resultaten mycket mellan olika enheter. Bland de interna hemtjänstut-
förarna skiljer det 33 till 91 procent i hur positivt brukarna har svarat.

Frågan får du bestämma över saker som är viktiga för dig hemma har förbättrats tre pro-
centenheter sedan förra mätningen för gruppbostad LSS och försämrats med tre procent-
enheter för servicebostad LSS. Båda ligger något under riksgenomsnittet på frågan. Inom 
gruppbostad LSS har 85 procent av kvinnorna och 67 procent av männen svarat positivt på 
frågan. Inom boendestöd SoL har frågan förbättrats markant sedan förra mätningen, från 53 
procent 2017 till 88 procent 2019. Inom boende med särskild service SoL har resultatet förbätt-
rats sedan förra mätningen, men ligger under riksgenomsnittet.     
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Frågan får du den hjälp du vill ha hemma av personalen har förbättrats för gruppbostad LSS, 
servicebostad LSS och boendestöd SoL sedan förra mätningen. Inom gruppbostad LSS har 
resultatet förbättrats med 18 procentenheter till 92 procent 2019. Alla dessa verksamheter för-
utom boende med särskild service SoL ligger över riksgenomsnittet på frågan. Inom service-
bostad LSS skiljer det 12 procentenheter mellan könen, män 100 procent och kvinnor 87 
procent.   

Analys och förbättringsområden
Inflytande och delaktighet är viktiga aspekter för att möjliggöra för den enskilde att själv påverka den 
egna livssituationen. Den enskildes medverkan är viktig både när vården och omsorgen ska planeras 
och när den utförs. Resultaten visar både inom äldreomsorg och inom funktionsstöd att det fortsatt 
finns ett utvecklingsarbete med att öka känslan av delaktighet för brukare inom förvaltningen. Resul-
taten inom äldreomsorgen visar att frågor som relaterar till ”tid” är ett förbättringsområde (kan på-
verka vilka tider man får hjälp, meddela i förväg om tillfälliga förändringar). Ett fortsatt arbete är 
bland annat att se över och implementera rutiner för att informera brukare om förändringar. Det 
handlar även om att synliggöra och gå igenom genomförandeplanen när den är fastställd med 
brukare och eventuella anhöriga för att gå igenom tider för insatser. 

Anhörigstöd

Resultatmål: Anhörigstödet ska utvecklas.
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med stöd till anhöriga på flera sätt i verksamheterna. 
Varje verksamhetsområde har påbörjat arbete med att ta fram en handlingsplan utifrån den 
länsgemensamma strategin för stöd till anhöriga. 

Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd på anhörigcentralen erbjuder flera olika aktivi-
teter riktat direkt mot anhöriga för målgruppen inom förvaltningen. Anhörigstödet erbjuder 
anhöriga utbildningar och aktiviteter utifrån behov. Under 2019 har anhöriga uppmärksammats 
på olika sätt i samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 
Exempelvis genomfördes en gemensam anhörigdag. Höstens medborgardialoger hade an-
hörigstöd som tema, för att få förslag från medborgarna på fortsatt utveckling av kommunens 
anhörigstöd. Vid dessa aktiviteter har anhöriga uppmärksammats för alla målgrupper, barn, 
ungdomar, vuxna, äldre, personer med funktionsnedsättning, relationsvåld och missbruk. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen ges också direkta insatser som riktar sig till anhöriga. 
Dessa är biståndsbedömda och beslutade enligt SoL och LSS. Exempel på direkta individuella 
insatser är avlösning i hemmet och korttidsplats, det vill säga trygghetsplats/växelvård inom 
äldreomsorgen. I vård- och omsorgsförvaltningen kan avlösning för äldre ges upp till 20 timmar 
per månad, avgiftsfritt. Avlösning eller avlösarservice syftar till att ge anhöriga som vårdar och 
stödjer en närstående avlastning i omvårdnadsarbetet. Insatsen ges i hemmet för att anhöriga 
ska få tid till annat och samtidigt veta att den närstående får hjälp och stöd på ett tryggt sätt. 
Resultatet av årets aktgranskning visade att utredningarna avseende avlösning över lag är till-
fredsställande. I de flesta, med få undantag, framgår nödvändiga uppgifter för beslut. Utred-
ningarna är förenklade och innehåller i stort sätt autotext att den enskilde har rätt till avlösning 
för att ge anhörig avlastning i omvårdnadsarbetet. Detta innebär i sin tur att de uppgifter som 
skickas till utförare för att de ska kunna genomföra uppdraget inte innehåller alla nödvändiga 
uppgifter. Det innebär att utförare får svårt att upprätta genomförandeplaner.

Analys och förbättringsområden
Arbetet fortsätter utifrån den länsgemensamma strategin för stöd till anhöriga samt kopplas 
samman med Artikel 17 – Vård av andra anhöriga i Handlingsplanen för jämställdhet enligt 
CEMR. Vid kontakt med anhöriga ska ett genusperspektiv tillämpas. 
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Social dokumentation
Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har 199 kvalitetsgranskningar genomförts 
av brukares sociala dokumentation under 2019, varav 60 procent på kvinnliga brukare och 40 
procent på manliga brukare. Anledningen till snedfördelningen beror på att en stor del av 
granskningarna har genomförts inom särskilt boende för äldre, där det är fler kvinnor i verk-
samheten. Resultatet av granskningen återförs både till respektive enhetschef för en direkt 
analys, samt analyseras övergripande av utredare för att ligga till grund för framtida satsningar 
inom dokumentation.

Resultat
Flera delar har förbättrats under 2019, däribland att det framgår vilka som varit delaktiga i 
genomförandeplanen och att verksamheterna arbetar mer aktivt med livsområdena i ICF 
(Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).  Inom tre av 20 frågeställningar 
skiljer det 10 procentenheter eller mer mellan könen. Det är något fler män än kvinnor där det 
finns beskrivet i genomförandeplanen hur brukaren gjorts delaktig. Det är något fler män än 
kvinnor där det finns tydligt beskrivet hur insatsen/stödet ska utföras utifrån individens egna 
önskemål. Däremot är det fler kvinnor än män där det finns delvis beskrivet. Fler kvinnor än 
män har sina mål och eventuella delmål tydligt beskrivna i genomförandeplanen. Förvaltningen 
kommer fortsätta att arbeta aktivt med alla dessa tre utvecklingsområden. 

Externa utförare av hemtjänst
Kvalitetsgranskning av brukares sociala dokumentation har även genomförts för externa ut-
förare av hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV). Endast utförare som bedriver omvårdnad 
och serviceinsatser har granskats. Granskningarna har genomförts av utredare på förvaltningen 
och har återkopplats vid enskilda uppföljningsmöten med hemtjänstutförana. Granskningen 
visar att vissa utförare sticker ut och är mer noggranna med den sociala dokumentationen, sär-
skilt när det gäller genomförandeplanerna men även i viss mån journal. En utförare har väl-
gjorda genomförandeplaner, men det saknas journalföring i de ärenden som granskats. Två ut-
förare har relativt väl upplagd social dokumentation. Genomförandeplanerna är dock mycket 
kortfattade och det framkommer inte alltid tydligt hur planeringen har gått till. Överlag är det 
svårt att följa den sociala dokumentationen på ett tydligt sätt för att kunna se hur omvårdnaden 
fungerar. I några fall är journalföringen mycket bristfällig i de ärenden som granskats.   

Analys och förbättringsområden
Utvecklingsområden är att i genomförandeplanen beskriva hur brukaren gjorts delaktig. Tydlig-
göra vem och när insatser ska göras samt beskriva hur insatserna ska genomföras. Förbättra 
den röda tråden i journalanteckningar och hur händelser och överenskommelser följs upp. Tyd-
liggöra om brukaren behöver stöd med individuella eller/och gemensamma aktiviteter. Fort-
sätta utveckla arbetet med uppdrag och kopplingarna till genomförandeplan. 

Uppföljning av organisationen
Utifrån den uppföljning som genomfördes av ledningsorganisationen trädde den nya organi-
sationen i kraft 1 januari 2020. Inom följande områden har behov av förbättringar uppmärk-
sammats: ledning och styrning, lärande organisation, interna kommunikation, intern samv-
erkan, värdegrund och fackliga samverkan. Det pågår arbete inom dessa områden och det har 
redan vidtagits ett flertal åtgärder.

Revision av styrning och ledning av äldreomsorgen, myndighetsutövning 
På uppdrag av kommunens revisorer genomförde en revisionsbyrå i början av april en gransk-
ning av om vård- och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av 
myndighetsutövning inom äldreomsorgen. Granskningen fokuserade bland annat på riktlinjer 
och rutiner för myndighetsutövning samt former för uppföljning av fattade beslut. 

Revisorernas bedömning utifrån den genomförda granskningen är att nämnden delvis säker-
ställer en ändamålsenlig styrning och ledning av myndighetsutövningen. Vård- och omsorgs-
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nämnden uppmanas bland annat att säkerställa att det finns aktuella styrande dokument inom 
området samt att det ska framgå när de senast reviderats.

I det yttrande till revisorerna, som behandlades vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
i augusti, redovisas vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att avhjälpa de brister reviso-
nen påpekat.

Klagomål och synpunkter
Två gånger per år redovisas klagomål och synpunkter för vård- och omsorgsnämnden. I kvali-
tetsberättelsen redovisas sammanställningen för helår. Kommunicering och åsikter kring plane-
ring av enskilda brukares beviljade insatser, som ibland tangerar till att vara synpunkter, finns 
inte med i redovisningen.  

Totalt antal inkomna klagomål och synpunkter 
År MYS SOB SBÄ FS HSL Totalt

2019 4 15 4 3 0 26
2018 3** 8** 12** 2** 1** 22
2017 4* 5* 11 1 0 20

Förkortning: MYS = Myndighets- och specialistfunktion, SOB = Stöd ordinärt boende, SBÄ = Särskilt boende äldre, FS = 
Funktionsstöd, HSL = Hälso- och sjukvård

År Myndighets- och 
specialist-avdelning 
(MYS)

Utförar-avdel-
ning (UFA)

MYS/UFA till-
sammans

Övrigt vård- 
och omsorgs-
förvaltningen

Totalt

2016 6 14 0 1 21
2015 5 22 2 0 29

* = En synpunkt berörde två verksamhetsområden och är redovisad i bådas kolumn.
** = En synpunkt berörde alla verksamhetsområden och är redovisad i allas kolumner.

26 klagomål och synpunkter har inkommit 2019. Alla var negativa eller lyfte upp förslag på för-
bättringar från synpunktsgivaren. Alla synpunktsgivare har besvarats på något sätt, antingen via 
telefon, möte eller skriftligt. I de flesta fall är det ansvarig enhetschef som besvarat synpunkts-
givaren, i två fall verksamhetschef eller förvaltningschef och i tre fall 1:e handläggare för med-
borgarfunktionen. I två fall berör synpunkten externa utförare av hemtjänst och där har verk-
samhetsansvarig besvarat synpunktsgivaren. I den sammanställning som gjorts noteras i fem 
fall särskilt att synpunksgivaren är nöjd med svaret. Majoriteten av synpunkterna berör hem-
tjänst. Dessa har bland annat handlat om planerad tid för personal, planering av insatser samt 
brister i utförande av insatser. 

Avvikelser
Under 2018 och 2019 har avvikelsehanteringen varit ett prioriterat område på förvaltningen. 
Antalet avvikelser har ökat jämfört med förra året. Sammanlagt har 4102 avvikelser rappor-
terats på förvaltningen under 2019, inräknat externa utförarna. Motsvarande siffra 2018 var 
3610 avvikelser. Under 2019 har 3361 avvikelser bearbetats och avslutats. Det ger en bild av hur 
många avvikelser som hanteras av enhetschefer och legitimerad personal i verksamheten. Inom 
äldreomsorgen samt socialpsykiatri rapporteras och bedöms avvikelser enligt SoL. Inom verk-
samhetsområdet funktionsstöd, det vill säga gruppbostäder, servicebostäder, personlig assi-
stans, daglig verksamhet samt barn och ungdom, rapporteras och bedöms avvikelser enligt LSS. 
I statistiken ingår även avvikelser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En djupare analys kring 
dessa återfinns i patientssäkerhetsberättelsen. 

Statistiken i tabellen nedan togs fram ur verksamhetssystemet den 13 januari 2020. Kolumnen 
”Ej bedömd” betyder att det vid årsskiftet fanns avvikelser där val av lagrum ännu inte gjorts och 
bearbetning i systemet ännu inte är genomfört. Av samtliga avvikelser under 2019 står nio 
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procent som ej bedömda. Vid utgången av 2018 var motsvarande siffra 24 procent. 70 procent 
av dessa avvikelser är från årets sista tre månader, främst december. Detta syns i statistiken då 
43 procent av totalt 332 avvikelser från december månad ligger som ej bedömda.  

Totala antalet avvikelser per verksamhetsområde för helår 2019
Verksamhets-om-
råde

Totalt SoL LSS HSL
SoL/HSL 
LSS/HSL

Ej be-
dömd

Avslutade

Stöd i ordinärt 
boende

1243 430 - 598 52 163 1016

Särskilt boende för 
äldre

1839 851 - 778 104 106 1602

Funktionsstöd 711 77 201 350 21 62 548
Hälso- och sjukvård 133 2 - 97 20 14 75
*Myndighets- och 
specialistfunktion

176 28 - 106 1 41 120

Totalt 4102 1388 201 1929 198 386 3361
* Under Myndighets- och specialistfunktionen ligger även avvikelser som rapporterats och utretts av externa hem-
tjänstutförare. De externa utförarnas avvikelsehantering har diskuterats på samarbetsträffar med respektive företag 
under 2019. Endast två avvikelser härrör från förvaltningens egen Medborgarfunktion.

Avvikelser på enhetsnivå
Inga särskilda enheter står ut med många ej bedömda avvikelser, vilket annars skulle tyda på att 
det finns verksamheter där avvikelsehanteringen kan behöva förbättras. Det finns några verk-
samheter som inte har några ”ej bedömda” avvikelser alls, utan alla avvikelser är antingen under 
bearbetning eller avslutade. Detta är daglig verksamhet, barn och ungdom, personlig assistans 
inom funktionsstöd samt Strandgården och Panterns särskilda boende för äldre inom äldre-
omsorgen. Strandgården är dessutom den enskilda enheten med näst flest avvikelser på hela 
förvaltningen (främst beroende på att det är en stor enhet, antal avvikelser följer i princip stor-
leken på enheterna).

Avvikelsernas art
Avvikelser rapporteras utifrån områden som finns förbestämda i verksamhetssystemet. Nedan 
visas hur det totala antalet avvikelser är fördelat utifrån de mest förekommande områdena. I 
tabellen redovisas både SoL, LSS samt HSL-avvikelser. 

Avvikelseområde Antal 
2018

Antal 
2019

Andel i procent 
(%) av totala 

antalet avvikel-
ser 2019

Läkemedel 1218 1304 32 %
Insatser/Omvårdnad 879 952 23 %
Fall 214 700* 17 %
Fysisk miljö, utrustning och teknik 352 313 8 %
Dokumentation/Information 257 234 6 %
Organisation/Arbetsrutiner 178 209 5 %
Våld och övergrepp 82 105 3 %
Övrigt 237 110 3 %
Klagomål/Synpunkt 61 71 < 2 %
Vård, behandling och provtagning 91 56 < 2 %
Bemötande 52 48 < 2 %

*Under 2018 beslutades att alla fallhändelser skulle registreras som avvikelser. Detta har fått genomslag under 2019 och 
leder till att många fler registrerats i systemet.
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Totalt sett har 52 procent av alla avvikelser 2019 bedömts tillhöra områden inom hälso- och 
sjukvård som till exempel brister i läkemedel, vård och behandling samt fall som orsakat skada. 
Området insatser/omvårdnad kan innefatta en mängd olika aktiviteter, och kan även vara av-
vikelser som berör hälso- och sjukvård. Avvikelser enligt SoL och LSS inom området insat-
ser/omvårdnad rör till stor del uteblivna insatser eller omvårdnad. Dessa utgör nästan hälften 
av alla avvikelser på området. Resterande del gäller framförallt insatser eller omvårdnad som 
utförts felaktigt alternativt blivit försenat. 

Som framgår av tabellen har antalet avvikelser ökat totalt sett, dock har inget enskilt avvikelse-
område haft någon betydande förändring. Antalet rapporterade avvikelser har ökat kontinuer-
ligt under flera års tid, ökningen mellan 2018 och 2019, 481 stycken, är dock mindre än tidigare 
år. Skälen till att antalet ökat över tid kan vara flera. Troligtvis beror en stor del på förvaltning-
ens arbete med kvalitetsarbete och att kunskapen om rapporteringsskyldigheten har ökat vilket 
medfört att personal i högre grad rapporterar när händelser sker.

Avvikelseområde uppdelat efter män och kvinnor
Typ av avvikelseområde Andel avvikelser 

för kvinnor
Andel avvikelser 
för män

Läkemedel 36 % 28 %
Insatser/Omvårdnad 24 % 25 %
Fall 18 % 19 %
Våld/övergrepp* 2 % 4 %
Självskadebeetende/suicid 0,3 % 0,9 %

*Avvikelser inom detta område ska per definition röra våld eller övergrepp som riktats av personal mot en brukare, eller 
mellan två brukare. Utåtagerande beteende mot personal ska rapporteras inom hanteringen av arbetsmiljö.

56 procent av alla avvikelser rör kvinnor och 35 procent rör män. Resterande del, 9 procent, är 
inte bundna till någon person. Både för kvinnor och män är den vanligaste avvikelseorsaken 
brister i läkemedelshantering. Avvikelser inom läkemedelshantering och självskadebeteende/ 
suicid är de områden som skiljer sig mest mellan män och kvinnor, men även området 
våld/övergrepp sticker ut. I övrigt syns inga märkbara skillnader mellan män och kvinnor.  

Åtgärder och uppföljning av avvikelser 

Av 1388 avvikelserna som bedömts tillhöra lagrummet SoL har 983 stycken avslutats med minst 
en registerad åtgärd under året, vilket utgör 71 procent. 753 av dessa har följts upp. 98 avvikel-
ser enligt SoL har bedömts ha hög allvarlighetsgrad. Elva av dessa har avslutats utan att åtgär-
der registrerats i systemet. Resterande del har minst en åtgärd registrerad och majoriteten, 79 
stycken, har även en registerad uppföljning. 

Av de 201 avvikelser som bedömts tillhöra lagrummet LSS har 153 stycken avslutas med minst 
en registerad åtgärd, vilket utgör 76 procent. 130 av dem har även uppföljning registerad. Fyra 
avvikelser enligt LSS har bedömts ha hög allvarlighetsgrad. Samtliga av dessa har uppföljning 
och åtgärd registerad. Totalt i förvaltningen har antalet avslutade avvikelser med registrerade 
åtgärder ökat under andra halvåret av 2019.  

De mest förekommande åtgärderna som genomförts är följande:

 Arbetsplatsdiskussion
 Kontakt sjuksköterska
 Enskilt samtal
 Ändrade rutiner

Åtgärdernas effekt bedöms i samband med att de följs upp. Något över hälften av alla åtgärder 
anses inte vara möjliga att bedöma effekten av. Resterande del bedöms ha inneburit förbätt-
ringar. En anledning till att många av dem inte anses gå att bedöma effekten av skulle kunna 
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vara att de inte är tillräckligt relevanta eller inte har en tydlig koppling till målet med åtgärden. 
Förvaltningen arbetar därför bland annat med att fortsätta öka spridningen av goda exempel 
inom verksamheterna. 

Lex Sarah
All personal inom vård- och omsorgsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt 
bestämmelserna om lex Sarah. Utredare på förvaltningen utreder inkomna lex Sarah-rapporter. 
Verksamhetschef för myndighets- och specialistfunktionen har delegation från vård- och 
omsorgsnämnden att fatta beslut vid missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande 
enligt lex Sarah. Utredningen ska avslutas med en bedömning om det inträffade är ett missför-
hållande eller risk för missförhållande samt om det är av allvarlig karaktär och i så fall göra en 
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Antal missförhållanden eller risker för missförhållanden enligt lex Sarah
2015 2016 2017 2018 2019

Allvarligt missförhållande 2 5 5 1 4
Påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande 4 1 0 0 1
Missförhållande 3 2 6 5 7
Påtaglig risk för ett missförhållande 1 2 0 1 0
Totalt 10 10 11 7 12

Antal lex Sarah-rapporter som efter utredning inte betraktas som ett missför-
hållande eller risk för ett missförhållande

2015 2016 2017 2018 2019
Totalt 10 2 2 4 5

Under 2019 inkom 82 lex Sarah-rapporter. Det är avvikelser i verksamhetssystemet där perso-
nal kryssat i att avvikelsen kan vara föremål för en lex Sarah utredning. Vid flertalet av dessa har 
det omgående efter en kortare utredning kunnat konstateras att dessa händelser inte utgör ett 
missförhållande och en utredning enligt lex Sarah har inte inletts. 17 av dessa rapporter ledde 
till utredning enligt lex Sarah. Fyra ärenden bedömdes som ett allvarligt missförhållande och ett 
ärende som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Sju ärenden bedömdes som ett 
missförhållande och fem ärenden bedömdes inte utgöra ett missförhållande. Tre av ärenden 
inträffade under 2018 men avslutades under 2019. 

Lex Sarah ärendena 2019 har handlat om (ett ärende kan ha berört flera områden): 

 Brister i bemötande från personal – 5 stycken 
 Brister i utförande av insats (felaktigt utförd/uteblivna insatser) – 4 stycken
 Brister i dokumentation - 2 stycken
 Ekonomiskt övergrepp - 2 stycken
 Fysiskt övergrepp mellan brukare – 1 stycken
 Psykiskt och fysiskt övergrepp – 1 stycken

Orsakerna till det inträffade som har identifierats i samband med utredning har bland annat 
varit oklara rutiner, avsaknad av rutiner, inte följsamhet till befintliga rutiner, brister i person-
centrerat förhållningssätt, avsaknad av genomförandeplan, brister i kompetens och utbildning, 
bristande kommunikation och samverkan mellan yrkeskategorier och inom enheter. Brister i 
kompetens och utbildning har bland annat handlat om brister i kunskap om lex Sarah, doku-
mentation och befintliga rutiner. I ett fall noterades brister i kunskap kring demens och att 
hantera brukare med kognitiv svikt, vilket kan göra att det är svårt att uppmärksamma föränd-
ringar över tid. Även brister i personalgrupper har uppmärksammats, där mycket personalför-
ändringar kan ha påverkat kvalitén, inskolning av ny personal har inte fungerat till fullo, samt 
brister i kommunikation och samverkan inom gruppen. 
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Alla fem ärenden som anmäldes till IVO har fått beslutet att ärendet avslutas och att IVO inte 
kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Skälen för besluten var att nämnden fullgjort sin 
utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ SoL eller 24e-f §§ LSS. IVO 
bedömde att utredningen visade att nämnden har vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål av-
hjälpa missförhållandet, identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade samt vidtagit och 
planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. I ett ärende be-
gärde IVO kompletteringar till utredningen gällande vilka konsekvenser missförhållandet fått för 
den enskilde och när det uppmärksammades. IVO avslutade ärendet efter detta.

Uppföljning av lex Sarah ärenden
Verksamhetschef där händelse inträffat ansvarar för att senast inom sex månader från det att 
lex Sarah ärendet avslutats med ett beslut följa upp ärendet. Uppföljningen syftar till att följa 
upp om åtgärderna har vidtagits och om de har fått avsedd effekt. Ytterligare följs det upp vad 
som har fungerat bra med implementeringen av åtgärderna samt hur kunskap om händelsen 
och vidtagna åtgärder har spridits i förvaltningen. Årets sammanställning baseras på tio 
inkomna uppföljningar under 2019 som berör lex Sarah ärenden som avslutades 1 juli 2018 till 
och med 30 juni 2019. Vissa ärenden avslutades innan detta tidsspann, men uppföljningen 
inkom under 2019 och tas därför upp i denna sammanställning. 

Flertalet av åtgärderna uppges vara vidtagna och ha gett avsedd effekt. En åtgärd uppges inte 
ha gett avsedd effekt ännu, men att processen är tydliggjord enligt syftet med åtgärden. I några 
ärenden uppges att det återstår arbete kring en åtgärd. Några åtgärder har förändrats, då de 
inte gav avsedd effekt. I flertalet av uppföljningarna uppges att inga ytterligare åtgärder har 
behövt vidtagits utifrån det inträffade. 

Framgångsfaktorer vid implementering av åtgärderna uppges bland annat vara genomgång och 
diskussion i arbetsgruppen. Det kan ha varit dialog kring det inträffade, avvikelser och rutiner 
med mera. Det lyfts upp som positivt att frågor besvaras direkt och alla i personalgruppen hör 
samma sak. Åtgärder kring arbetsgruppen har även stärkt teamkänslan. Support och stöd från 
specialsiter och IT samt utvecklandet av teambaserad samverkan med hälso- och sjukvård lyfts 
upp ha bidragit till en bra implementering av åtgärden.  

Tillsynsbesök från Inspektionen från vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har under våren varit föremål för extern gransk-
ning. Den 2-4 april 2019 genomförde IVO ett tillsynsbesök vid förvaltningen. Vid besöket genom-
fördes en verksamhetstillsyn av Furulidens äldreboende. Inspektionen omfattade även uppfölj-
ningar av anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah, samt tidigare verksamhetstillsyner avse-
ende det systematiska kvalitetsarbetet. I juni inkom besluten från IVO med besked om att 
ärendena avslutas, då det inte uppmärksammats några brister inom de områden tillsynen 
omfattat. IVO bedömer bland annat att det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats samt att 
arbetet kring anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah har förbättrats.

I augusti 2019 begärde IVO in uppgifter och handlingar med anledning av klagomål om låg 
bemanning och brister i teknisk utrustning på Strandgårdens äldreboende. Utifrån den 
pågående tillsynen på äldreboendet genomförde IVO en oanmäld nattinspektion på boendet 
mellan den 14-15 november. I ärendet granskas bland annat hur de boendes individuella behov 
av insatser, trygghet och säkerhet tillgodoses på natten. Nämnden har lämnat uppgifter till IVO 
med anledning av inspektionen. I februari 2020 inkom beslutet från IVO med besked om att 
ärendet avslutas, då det inte uppmärksammats några brister inom området tillsynen omfattat.

Riskanalys
Vid förändringar av befintlig verksamhet eller personalförändringar har risk- och konsekvens-
analyser genomförts. Bland annat genomfördes detta inför förändringen av ledningsorganisa-
tionen. 
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Förbättringsområden för 
kommande år
Nedan redovisas ett urval av de viktigaste målen och aktiviteterna framåt för förvaltningens 
kvalitetsarbete.

Utveckling av kvalitetsledningssystemet
Fortsätta arbetet med:
 Processer och rutiner 
 Revidering av styrdokumentet för kvalitetsledningssystemet 
 Implementera ny struktur för att presentera och visualisera information på intranätet
 Kvalitetsuppföljningssystem med tydligt aktivitetshjul
 Avvikelsehantering och förbättringsåtgärder 
 Att stärka personalens medverkan i kvalitetsarbetet
 Den lärande organisationen som skapar förutsättningar för att ta tillvara kompetens och 

erfarenheter.  

Utveckling av social dokumentation 
 Fortsatt arbete med att implementera IBIC (Individens behov i centrum) inom handläggning 

och för utförare. Höja kompetensen och kvaliteten på den sociala dokumentationen utifrån 
granskningar och behov.

Utveckla arbetet med värdegrunden
 Genomföra utbildningssatsning kring värdegrund för medarbetare.
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5 - 709
Lednings- och verksamhetsstöd

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Vård-  och omsorgsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Eva Gyllhamn, MAS
Vård- och omsorgsnämnden 

Patientsäkerhetssäkerhetsberättelse för 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen 
2019.

Sammanfattning av ärendet
Patientsäkerhetslagen (2010:659) började gälla från och med januari 2011. Enligt lagen 
ska vårdgivaren planera och leda samt kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.

Vårdgivaren har dokumentationsskyldighet gällande hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Dokumentationen ska senast 
1 mars varje år upprättas i form av en patientsäkerhetsberättelse. Där ska det framgå 
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder 
som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 

Ärendets handlingar
 Patientsäkerhetsberättelse år 2019

Susanna Kullman Eva Gyllhamn
Biträdande förvaltningschef MAS

____________________ 

Beslutet skickas till: Intranätet, akten
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

Sammanfattning
Målen och strategierna för Katrineholms kommun inför 2019 har varit att få en struktur 
för stärkt patientsäkerhet samt att måltiderna inom vård- och omsorg ska utvecklas. 
Indikatorerna är delvis nya för året och redovisningen av resultat från verktyget för 
vårdprevention Senior alert är i år uppdelat på enhetsnivå, då övergripande redovisning 
inte är kompatibel med indikatorn för måltiderna som helhet. Övriga indikatorer 
redovisas enligt indikatorerna.

Genom samverkansarbete med vårdcentralerna har ett omfattande kvalitetsarbete ägt 
rum. En gemensam rutin för in- och utskrivningsprocessen i hemsjukvården samt säker-
ställd återkoppling och samverkan kring fristående uppdrag som inkommer från olika 
enheter till kommunens legitimerade personal, är kvalitetssäkrad. Arbetet ska utgå ifrån 
ett personcentrerat förhållningssätt där patienten (närstående om medgivande finns) 
medverkar genom medgivande alternativt deltar själv. Antalet inskrivna patienter i hem-
sjukvården har minskat med 200 patienter och ligger nu på cirka 350. 

Läkemedelshanteringen är ett viktigt område som har prioriterats på olika sätt utifrån 
att få följsamhet i processen, från ordination till intag eller kassation av läkemedel. Allt-
för höga siffror gällande avvikelser gällande utebliven dos tyder på att hanteringen bris-
ter. Högre krav ställs generellt på läkemedelshanteringen i och med nya krav enligt 
HSLF-FS 2017:37. Som en del i kvalitetsarbetet kring läkemedelshanteringen har 
delegeringsprocessen förändrats och kvalitetssäkrats då omvårdnadspersonal med 
delegering för arbetsuppgiften utför detta viktiga arbete.

Vi har inom förvaltningen arbetat för att utforma en mer användarvänlig rutin för av-
vikelsehantering, vilken utgår ifrån alla lagstiftningar som är aktuella. Syftet är att ut-
veckla verksamhetens avvikelsehantering samt sprida lärdomar och goda exempel till 
varandra.          

Uppföljning av det interna och externa arbetet utifrån riktlinjen Trygg hemgång och 
effektiv samverkan har fortsatt under året och fortsätter även framöver.  Målsättningen är 
att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom vårdkedjan och att 
snabba och säkra vård- och omsorgsinsatser startar för de som lämnar sjukhuset. 

67

67



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 3 (25)

Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäker-
hetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och strukturerat 
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamheten och att informationsbehovet hos intressenter tillgodoses. 
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens lednings-
system för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 
mars varje år.

Struktur
Övergripande mål och strategier

Resultatmål/uppdrag

Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas.

 Indikator
Äldre i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad före-
byggande åtgärd, andel %.

 Resultat
Demensboende: 90 % hade ett BMI <22 med planerade förebyggande åtgär-
der/åtgärdsplan. Åtgärder redovisas i fallande ordning; 148 planerade åtgärder som 
mellanmål, 144 planerade åtgärder som viktkontroll var tredje månad samt 138 plane-
rade åtgärder för att minska nattfastan till max 11h. 

Vård- och omsorgsboende: 89 % hade ett BMI <22 med planerade förebyggande åtgär-
der/åtgärdsplan. Åtgärder redovisas i fallande ordning; 207 planerade åtgärder som 
vägning var tredje månad, 203 planerade åtgärder som mellanmål och 181 planerade 
åtgärder som minska nattfastan till max 11h.

Kortvårdsboende: 67 % hade ett BMI <22 med planerade förebyggande åtgär-
der/åtgärdsplan. Åtgärder redovisas i fallande ordning; 2 planerade åtgärder som 
vägning var tredje månad samt 1 brukare fick näringsdryck.
Demens- och vård- och omsorgsboenden har ökat antalet förebyggande åtgärder i 
jämförelse med förra året. Kortvårdsenheten har förbättringspotential då antalet 
planerade förebyggande åtgärder är alltför få i förhållande till målgruppen av äldre som 
vårdas på enheten.

Resultatmål/uppdrag

Stärkt patientsäkerhet inom vård- och omsorg.

 Indikator
Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel %.
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

 Resultat
Andel med korrekt i samtliga 8 steg utgörs av 53 %.  
Antal observerade mätningar och deltagande enheter/avdelningar har ökat under året i 
jämförelse med förra året. Totalt utfördes 449 mätningar på 48 enheter/avdelningar 
vilket är en ökning från förra året då antalet mätningar var 326 på totalt 10 enheter.

 Indikator
Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som minst har en åtgärd, andel %.

 Resultat
Total andel avvikelser som har minst en åtgärd utgörs av 91 %. 

 Indikator
Äldre som svarar att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska 
på sitt särskilda boende, andel %.

 Resultat
Total andel utgörs av 75 %. Utfall för kvinnor är 72 % och för män 79 %. 
År 2018 var totala andelen 77 % vilket kan bedömas som oförändrat i jämförelse mellan 
senaste åren.

Organisatoriskt ansvar 

Patientsäkerhetsarbetet ska ingå som en integrerad del i alla berörda verksamheter och 
ha en naturlig koppling till arbetsmiljöarbetet och budgetarbetet. Chefer, medarbetare 
och medicinskt ansvarig sjuksköterska ska samverka i patientsäkerhetsfrågor. 

Nämndens ansvar1 

Vård- och omsorgsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdlagen. Vårdgivaren 
ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska 
användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvali-
tet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms 
kommun har det övergripande ansvaret för att den hälso- och sjukvård som erbjuds 
inom ansvarsområdet uppfyller hälso- och sjukvårdlagens krav på god vård. Ansvaret 
avser;
 Vård- och omsorgsboenden för äldre
 Hemsjukvård för personer över 18 år, i ordinärt boende inom när-/primärvårdens 

uppdrag
 Korttidsvistelse enligt SoL2

 Dagverksamhet för äldre
 Bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

enligt SoL/LSS3

 Bostäder med särskild service enligt LSS
 Daglig verksamhet och sysselsättning

1 Kvalitetledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen, VON/2012:76 - 010
2 SoL - Socialtjänstlagen
3 LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktonshindrade
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen/förvaltningschef

I Katrineholms kommun är det förvaltningschefen som är verksamhetschef enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att vård och 
omsorg bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för verksamheten fastställda 
rutiner. I ansvaret ingår att se till att resursers användning och bemanning är optimal för 
att uppnå god och säker vård samt att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 
och att anmäla hälso- och sjukvårdspersonal som utgör en patientsäkerhetsrisk till 
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska4 (MAS) 

MAS har tillsammans med verksamhetschefen för hälso- och sjukvården, att upprätt-
hålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för ledningssyste-
met. MAS utövar sitt ansvar genom att bevaka att hälso- och sjukvårdens kvalitet och 
säkerhet upprätthålls. MAS involveras i övergripande frågor som rör hälso- och sjukvår-
den, riskanalyser, uppföljningar av riskanalyser etc. MAS ansvarar för att förvaltningen 
har system som säkrar patientsäkerheten samt en god och säker vård. MAS ansvarar 
även för att det finns system för anmälningar av vårdskador och risk för vårdskador, 
hantering av avvikelser, säkra rutiner för läkemedelshantering, att dokumentation sker 
enligt patientdatalagen och att delegeringar av arbetsuppgifter är förenliga med säker-
het för patienterna. MAS utreder händelser i verksamheten som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada och ska på delegation från nämnden göra en anmälan 
enligt lex Maria till IVO. MAS deltar i kvalitets-uppföljningar och ansvarar för uppfölj-
ningen av hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Verksamhetschefer

Verksamhetschefer har ansvar för att följa upp kvalitetsarbetet inom sina verk-samheter 
samt vara ett stöd till områdets enhetschefer i kvalitetsarbetet. Vidare har de ett samlat 
ledningsansvar så att verksamheterna bedriver en bra vård och omsorg med hög kvalitet 
och patientsäkerhet. Verksamhetschefen ansvarar för att planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vidare ska verk-samhetschefer medverka i 
patientsäkerhetsberättelsen utifrån sitt ansvarsområde.  

Enhetschefer

Enhetschefen har ansvar för uppföljning av resultat, analys av resultat och att vidta de 
förbättringsåtgärder som krävs. Enhetschefen ska fortlöpande bedöma om det finns risk 
för att händelser kan inträffa som kan medför brist i verksamhetens kvalité, utöva egen-
kontroll samt ta emot och utreda synpunkter och avvikelser. Vidare ska enhetschef med-
verka i patientsäkerhetsberättelsen utifrån sitt ansvarsområde.  

Medarbetare

Medarbetare har ansvar för att känna till och arbeta i enlighet med riktlinjer och rutiner 
utifrån ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. De ska medverka i risk- och 
avvikelsehantering och delta i arbetet med uppföljning av mål och resultat. Samtliga 
medarbetare har skyldighet att rapportera och dokumentera i verksamhetssystemet. 

4 Delegeringsordning för VON, 2018-07-01
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Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

Samverkan för att förebygga vårdskador

Närvård i Sörmland 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV). NSV är gemensam för Region 
Sörmland och länets nio kommuner, med regionen som inbjudande värd. I reglementet 
framgår att nämnden har driftansvar för Hjälpmedelcentralen som ansvarar för länets 
hjälpmedelsförsörjning, FoU i Sörmland samt regionalt Vård- och omsorgscollege. 
Nämnden ska även följa upp och föreslå verksamhetsmöjligheter till huvudmännen 
inom följande målgrupper som är gemensamma;
1. Barn och unga som behöver särskilt stöd
2. Äldre
3. Riskbruk, missbruk och beroendevård
4. Personer med psykisk ohälsa och sjukdom
5. Personer med funktionsnedsättning

Länsgemensam styrgrupp för närvård, Länsstyrgruppen, består av representanter av 
förvaltningschefer, divisionschefer eller motsvarande från kommunerna samt regionen. 
Styrgruppen skapar förutsättningar för att invånarna i Sörmland, får en likvärdig vård. 
Under styrgruppen arbetar strategiska beredningsgrupper för olika fokusgrupper. 
Arbetsgrupper i de olika länsdelarna omfattas av lokal representation från verksam-
heterna i kommuner och region. Arbetsgrupperna har ett arbetsområde (äldre, funk-
tionshinderområdet, psykiatri och barn) och arbetar med frågor på verksamhetsnivå. 
Målet är att på alla nivåer förbättra samverkan och därigenom erbjuda ett gott omhän-
dertagande av invånare med behov av insatser från vårdgivarna. 

Utifrån lokala avtal och överenskommelser mellan kommunen och regionen sker dia-
loger och samverkansmöten mellan legitimerad personal. Syftet är att diskutera gemen-
samma frågeställningar gällande hälso- och sjukvård. 

En gemensam rutin har tagits fram som tydliggör in- och utskrivningsprocessen i hem-
sjukvården utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Arbetet sker fortlöpande och 
samverkanstid är planerad varje vecka mellan vårdcentralerna och kommunen. 

Vårdskador kan också förebyggas genom att arbeta strukturerat med avvikelsehante-
ring. Förvaltningen hanterar interna och externa avvikelser. 
Interna avvikelser hanteras framför allt på enhetsnivå men kan också ske över enhets-
gränser beroende på vem/vilka som varit delaktiga. En intern avvikelse avslutas efter att 
planerade åtgärder har följts upp. Under året har det arbetats fram en gemensam rutin 
för hantering av avvikelser. Externa avvikelser hanteras enligt en framtagen instruktion 
mellan huvudmännen eller annan utförare av vården. Framför allt hanteras avvikelser 
mellan sjukhusen, vårdcentralerna och kommunen, men också avvikelser till färdtjänst, 
ambulansverksamheten och tandvården förekommer. 
Avvikelserna följs kontinuerligt i olika samverkansgrupper mellan Region Sörmland och 
kommunen. 

Förvaltningen har även avtal och samverkansriktlinjer med Region Sörmland med syfte 
att ge en god och säker vård och för att undvika vårdskador, t ex kan omnämnas avtal 
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och läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, avtal med 
Vårdhygien/smittskydd samt avtal med Tandvården. Avtal finns även för extern kvali-
tetsgranskning av läkemedelshantering.

Representanter från Vård- och omsorgsförvaltningen deltagit i en tillsyn och inspektion 
som initierats av Inspektionen för vård- och omsorg5 under senhösten. Genom 
riskanalys har IVO uppmärksammat brister i informationsöverföringen vid in- och 
utskrivning av patienter från slutenvården varför ett regionalt projekt genomförs med 10 
tillsyner i syfte att bidra till ökad förståelse för hur patientens vård kan påverkas om 
informationsöverföringen inte fungerar. En återföringskonferens planeras senare under 
våren 2020, där medverkande representanter är inbjudna för att ta del av resultatet.   

Riskförebyggande vård- och omsorg 

De olika riskområdena är starkt kopplade till varandra. Nationella kvalitetsregistret 
Senior alert är ett stöd i det systematiska förbättringsarbetet kring fall, nutrition, trycksår 
eller munohälsa och möjliggör utveckling av arbetet med kvalitet och säkerhet i verk-
samheterna. Instrument för riskbedömningar och åtgärder är evidensbaserade vilket ger 
möjlighet att erbjuda alla brukare/patienter vård enligt bästa tillgängliga kunskap. Det 
övergripande målet är vårdprevention d.v.s. att förebygga skador och främja hälsa hos 
brukare/patienter. Alla brukare/patienter som bedöms ha risk för fall, undernäring, 
trycksår eller munohälsa ska ha dokumenterade åtgärder och följas upp regelbundet. 
Alla medarbetare ska delta i det förebyggande arbetet vilket kan innebära kunskaps-
insamling inför riskbedömning, registrering, åtgärder och uppföljning. Riskbedömning 
ska erbjudas alla personer över 65 år som flyttar in på vård- och omsorgsboende eller 
korttidsvistelse för äldre samt personer i ordinärt boende som har skrivits in i hemsjuk-
vården och har hemsjukvårdsinsatser. Därutöver ska förnyad bedömning ske om det 
uppstår förändringar i hälsotillståndet. 
I Senior alert har 749 personer fått riskbedömningar under året, av dessa har 675 identi-
fierats med risk dvs. 90 %. Riskbedömningar utifrån kvalitetsregistret Senior alert, 
genomförs i stor utsträckning inom särskilda boenden för äldre (demens, hemsjukvård, 
vård- och omsorg, LSS, kortvård) dock är riskbedömningarna bristfälliga inom hemsjuk-
vården, korttidsenheterna och inom LSS.  Ett större förbättringsområde finns gällande 
användandet av resultat och återkoppling som ska bidra till förebyggande vård- och 
omsorg samt verksamhetsutveckling. I det förebyggande arbetet behöver begreppet 
hälsovård samt evidensbaserade arbetssätt implementeras t ex gällande fall och fall 
preventivt arbete.

God vård vid demenssjukdom

Demenssjukdomar är vanligare i hög ålder men är inget naturligt åldrande. Beteende-
mässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD)6 drabbar flertalet av alla som lever 
med en demenssjukdom. Symtomen kan vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer 
och/eller sömnstörningar. Symtom av BPSD innebär minskad livskvalitet och för att nå 
framgång i behandling krävs det förutom gott bemötande och god vård- och omsorg 
även tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD 

5 Inspektionen för vård- och omsorg - IVO
6 BPSD (Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).
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registret är ett stöd i omvårdnadsprocessen. Skatting av BPSD är en naturlig del i vården 
av personer med demenssjukdom.
 Fler personer som bedöms återkommande och får åtgärder i adekvat omfattning 
 Fler enheter som återkopplar och använder BPSD som underlag för systematiskt för-

bättringsarbete.

BPSD används enbart på särskilda boendeenheter. Resultat från registret påvisar att 140 
personer omfattas av BPSD skattningar och antalet skattningar är totalt 283. Vid jäm-
förelse med förra årets siffror har resultaten minskat. 
Utbildningar i BPSD har skett inom kommunen, totalt har tre utbildningstillfällen ägt rum 
och totalt har 27 instruktörer utbildats.

Resultat av utbildade administratörer i kommunen från år 2012-2019

  

Källa: Svensk register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, perioden 2019.

SveDem

Syftet med registreringar i SveDem7 är att samla in data om personer med diagnosti-
serad demenssjukdom för att kunna förbättra och utveckla vården av demenssjuka 
inom förvaltningen men även nationellt. Basal minnesutredning utförs i huvudsak inom 
närvården på vårdcentral enligt Nationella riktlinjer. När patienten erhållit diagnos sker 
registrering8 i SveDem, därefter sker uppföljning inom ett år. När person med demens-
diagnos flyttar in på särskilt boende följs patienten upp i SveDem av omvårdnadsan-
svarig sjuksköterska. Under senhösten 2018 påbörjades registreringar inom särskilda 
boendeavdelningar för demens. Arbetet har fortsatt under 2019 med införandet av regi-
streringar på alla särskilda boenden för äldre. Hittills har 76 registreringar utförts på 10 
enheter, flest registreringar är 17 på en enhet. Någon sammanställning och resultat går 
inte att göra då underlaget är litet. 

Vård i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på 
att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. Vård i livets slutskede är när 

7 SveDem är Svenska demensregistret, http://www.ucr.uu.se/svedem/
8 Registrering i nationella kvalitetsregister sker alltid efter medgivande från patient.

År Antal

2012 48

2013 141

2014 114

2015 155

2016 252

2017 247

2018 340

2019 257
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patienten har blivit sängbunden på grund av sin grundsjukdom, patienten påvisar inte 
tecken på förbättring och uppvisar minst två av tre förbestämda symtom. Beslut att 
övergå till vård i livets slutskede fattas av läkare i samråd med sjuksköterska och övrig 
personal. Även närstående och patienten ska i möjligaste mån delta i planeringen av 
vården. Vård- och omsorg av god kvalitet är viktigt den sista tiden i livet och likaså ett 
värdigt slut. Stöd i arbetet för att utveckla god vård och omsorg i livets slut, är kvalitets-
registret Svenska Palliativregistret9. Alla personer som avlider inom hälso- och sjuk-
vården ska registreras. 

Resultat av palliativ vård i livets slut under 2019 för alla enheter i Katrineholms 
kommun

Källa: http://palliativ.se/, 20-01-29

Målvärde för kvalitetsindikatorerna är 90-100%. Utifrån resultaten på kommunnivå be-
höver alla resultat åtgärdas och förbättras. Pilarna anger förbättrat eller försämrat resul-
tat i jämförelse med förra året.  
 
Målvärden som är under förbättringsarbete är:
 avliden utan trycksår (grad 2-4) med 89 % (målvärde 90 %)  
 Smärtskattning sista levnadsveckan, resultat 38 % (målvärde 100 %)   
 Dokumenterat brytpunktsamtal, resultat 72 % (målvärde 98 %) 
 Dokumentation av munhälsobedömning sista veckan, resultat 57 % (90 %)  
 Mänsklig närvaro, resultat 86 % (målvärde 90 %) 
 Ordination injektion stark opioid10 vid smärtgenombrott, resultat 87 % 

(målvärde 98 %)  
 Ordination injektion mot ångestdämpande vid behov, resultat 84 % 

(målvärde 98 %)  

9 Palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person 
i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som 
utför vården. Vårdpersonal besvarar cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i 
livet. Resultatet används för att se vilken kvalitet vården håller och vad som behöver förbättras.
10 receptbelagda smärtlindrande läkemedel
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Läkemedelsgenomgångar

Samtliga personer över 75 år ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång där den 
enskilde har fler än fem läkemedel eller där läkemedelsrelaterade problem misstänks 
oavsett ålder och antal läkemedel. Därutöver ska fördjupade läkemedelgenomgångar 
genomföras då en patient har fortsatta läkemedelsrelaterade problem. Läkemedels-
kommittén i Sörmland har arbetat fram riktlinjer för läkemedelsgenomgångar och an-
svarsfördelning vid samverkan med läkemedelsgenomgångar som uppdateras årligen. 
Under året har totalt har 105 fördjupade läkemedelsgenomgångar genomförts i 
Katrineholm. 

Resultat av fördjupade läkemedelsgenomgångar under året, redovisas per vård-
central som kommunen har avtal med
Namngiven vårdcentral Totalt antal fördjupade läkemedels-

genomgångar med apotekarstöd 
Lindens vårdcentral 72 
Patienter i ordinärt boende 40 
Inskrivna patienter i hemsjukvård 6
Patienter boende på särskilt boende 26
Lövåsgården 17
Furuliden 9
Nävertorps vårdcentral 30
Patienter i ordinärt boende 18
Inskrivna patienter i hemsjukvård 1
Patienter boende på särskilt boende 11
Vår vårdcentral 3
Patienter i ordinärt boende 1
Inskrivna patienter i hemsjukvård 0
Patienter boende på särskilt boende 2
Malmgården 2
Flens vårdcentral 0
Patienter i ordinärt boende 0
Inskrivna patienter i hemsjukvård 0
Patienter boende på särskilt boende 0

Källa: Läkemedelskommittén, Region Sörmland 2019

Trygg hemgång och effektiv samverkan

Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Sörmland, är 
beslutad att gälla för alla vårdgivare i Sörmland från och med 1 januari 2018. Arbetet har 
fortsatt med att följa upp internt och externt arbete utifrån riktlinjen. Under året har ett 
övergripande revideringsarbete pågått utifrån systematiska utvärderingar och en 
reviderad version planeras under år 2020. 

Med anledning av det stora antalet avvikelser gällande läkemedelshantering vid vård-
övergångar har en riskanalys genomförts i samverkan med kommunerna och Region 
Sörmland. Det resulterade i ett länsgemensamt arbete för att ta fram en rutin för hur 
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läkemedel ska hanteras vid in- och utskrivningar till och från slutenvården. Syftet är att 
undvika behandlingsavbrott vid övergång mellan vårdgivare. Rutinen Säker läkemedels-
hantering vid in och utskrivning från sjukhus är i skrivande stund på remisshantering inom 
NSV inför beslut.

Utskrivningsklara dagar i medelvärde var 0,41 dagar i jämförelse med 0,74 dagar förra 
året. Uppföljning av antal utskrivningsdagar fortgår men nu behöver uppföljningen ske 
även på utifrån ett kvalitativt patientsäkerhetsperspektiv vilket har påbörjats inom 
ramen för arbetsgruppen västra äldre 11. 

Källa: Utskrivningsklara dagar per månad, Prator 2019

Samordnad individuell plan (SIP) 

Antalet mätbara SIP i Prator har ökat men vi har ett stort utvecklingsarbete att 
genomföra i syfte att erhålla SIP och öka kvalitén utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt, då meningen är att patienten ”äger” sin SIP. Idag sker mer vård-
planeringar där professionen planerar vården åt patienten. I samverkan med Region 
Sörmland har SIP-labb genomfört inom förvaltingen där medarbetare från olika 
verksamheter och professioner har tränat på att göra SIP med fiktiva patientfall.
 Uppföljningar av genomförda SIP sker kontinuerligt, det finns stora 
förbättringsområden utifrån ett personcentrerat förhållningssätt så att patienten är 
delaktig samt ”äger” sin SIP12. Ett krafttag behövs för att få följsamhet och det är från 
båda vårdgivarna i samverkan.

Läkarsamverkan

Samverkan med vårdcentralernas läkare inom ramen för samverkansavtal gällande 
läkarsamverkan inom kommunal hälso- och sjukvård fortlöper. Nya lokala avtal är upp-
rättade mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och två av tre vårdcentraler i 
Katrineholm samt en vårdcentral i Flen. Uppföljningsarbete har skett två gånger under 

11 Arbetsgruppen västra äldre - AVÄ
12 SIP – Samordnad Individuell Plan
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året i syfte att följa upp avtalet enligt avsedda bilagor samt att planera men även följa 
upp arbetet inför semester- och sommar- perioden. Avtalet ska vara känt i verksamhet-
erna både av legitimerad personal, enhetschefer samt även omvårdnadspersonal i form 
av kontaktpersoner med flera. 

I syfte att patientsäkra in- och utskrivningsprocessen i hemsjukvården har en rutin och 
checklista arbetats fram tillsammans med vårdcentralerna. Inom ramen för Rutin för 
Hälso- och sjukvård i ordinärt boende i Katrineholms kommun, ett gemensamt ansvar för 
kommuner och region, beskrivs även hur enskilda uppdrag till kommunal hälso-och sjuk-
vård ska hanteras, utifrån individs behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende. Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ska hänsyn tas till bedömning om 
egenvård, egenvård med handräckning och/eller hälso- och sjukvård. 
Idag är cirka 350 patienter inskrivna i hemsjukvården och ansvarsfördelningen ska vara 
säkrad utifrån perspektivet vem som ansvarar för vad. 

Läkemedelskommittén 

Kommittén är underställd Landstingsstyrelsen och arbetar med ett övergripande upp-
drag som syftar till en rationell, ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv användning 
av läkemedel. Läkemedelskommittén och länets kommuner har samverkat över lång tid 
tillbaka. Kommunerna finns representerade i läkemedelskommittén genom medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor. Läkemedelskommittén erbjuder tillsammans med Hälsoval13, 
återkommande utbildningar för sjuksköterskor. Läkemedelskommittén reviderar 
vartannat år en lista på läkemedel i kommunernas akut- och buffertförråd samt utar-
betar ”Äldre-kortet” som underlättar arbetet gällande läkemedelsbehandling hos äldre. 
Under förra året påbörjades en revidering av styrdokumentet Läkemedelshantering i 
Sörmland utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och han-
tering av läkemedel i hälso- och Sjukvården, HSL-FS 2017:37, där kraven på läkemedels-
hanteringen skärps. Arbetet har fortgått under året och beräknas vara färdigställt under 
år 2020.

Tandvårdsenheten

Enheten är regionens resurs för övergripande tandvårdsfrågor. Ett tandvårdsstöd finns 
och erbjuder viss tandvård till äldre och funktionshindrade personer. Tandvårdsenheten 
har en överenskommelse med länets samtliga kommuner angående samverkan 
gällande uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, under året är överens-
kommelsen reviderad och uppdaterad. Överenskommelsen omfattas även av bildnings-
insatser av legitimerad tandhygienist till omvårdnadspersonal på enhetsnivå samt för 
nyanställda/vikarier inom förvaltningen.

MAS i Sörmland

Ett länsövergripande nätverk med representation av länets medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskor (MAS). Nätverket träffas regelbundet i samverkan i utvecklingsfrågor inom 
patientsäkerhet. Deltagare i MAS Sörmland representerar nätverket i olika arbets-

13 Hälsoval – är Region Sörmlands enhet som bl a. administrerar sörmlänningarnas val av vårdcentral.
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grupper t ex läkemedelskommittén med olika specialistområden, branschrådet MdH14 
samt FoU15 Sörmlands olika råd. 

Vårdhygien

Hälso- och sjukvård i kommuner och regionen är samverkande parter i och med att pati-
enter rör sig mellan vårdgivarna. Det innebär krav på samverkan och gemensamma 
rutiner inom många områden. Länets samtliga kommuner och landstinget har ett sam-
arbetsavtal för vårdhygien, syftet är att garantera en god vårdhygienisk standard genom 
att i samverkan ansvarar för vårdhygieniska insatser. För den kommunala verksamheten 
i länet finns 1,5 tjänst hygiensköterska, under året har dock bemanningen inte varit 
fulltalig pga. personalbyten. Tjänsterna finansieras gemensamt av länets kommuner och 
anställningen är i Region Sörmlands regi på enheten för Smittskydd/vårdhygien. 

Informationssäkerhet och IT-stöd

Rutiner för journalföring och behörighet till sammanhållen journalföring i Nationell 
patientöversikt (NPÖ) är reviderade under året. KVÅ16 koder för kommunal hälso- och 
sjukvård är uppdaterade och tillförda fullt ut enligt Socialstyrelsens rekommendationer. 
Socialstyrelsen begär in KVÅ koderna från vårdgivarna i syfte att följa upp vilka åtgärder 
som den kommunala hälso- och sjukvården omfattas av.
Under 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft och ersätter Personuppgiftslagen. 
Förändringen i Dataskyddsförordningen har trätt i kraft och påverkar även annan lag-
stiftning och arbetet har fortgått under 2019.

Kvalitetsråd och summeringsmöten

Kvalitetsråd och summeringsmöten ska ske inom förvaltningen. Kvalitetsråd sker i 
huvudsak på enhetsnivå/verksamhetsnivå och summeringsmöten på förvaltningsnivå 
där alla verksamheter representeras. Myndighet- och specialist- verksamhetens pro-
fessioner med MAS och utredare, samverkar gällande avvikelser utifrån lagstiftningarna. 
Avvikelser, allvarliga avvikelser, lex ärenden, risk- och händelseanalyser sammanställs, 
analyseras och åtgärder samt strategier kommuniceras. Övriga verksamheter deltar 
aktivt för vidare spridning inom verksamheterna.  

Patienters och närståendes delaktighet

Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samver-
kan med patienten och om hen önskar även med anhöriga. Information om möjlighet att 
lämna synpunkter och klagomål på verksamheten ska delges alla som bor och vistas 
inom förvaltningens enheter samt till närstående. Samverkan sker främst vid ankomst-
samtal vid inflyttning på särskilt boende, vårdplaneringar, vid hantering av inkomna syn-
punkter, klagomål samt avvikelser, Samordnade Individuella Planer (SIP) och vid konti-
nuerliga möten i det dagliga vårdarbetet. Vid avvikelsehantering gällande patienter ska 
patient eller/och närstående informeras om avvikelsen, vilket även ska fyllas i vid 
avvikelse anmälan/hantering i verksamhetssystemet.

14 MdH – Mälardalens Högskola
15 FoU – Forskning och utveckling
16 KVÅ – Klassifikation av vårdåtgärder är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens 
hälsodataregister från och med 2019.
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Anhörigstödet

Anhörigstödet inom vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder stöd i form av service för 
vuxna anhöriga till någon som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsned-
sättning. Anhörigstödet informerar och samverkar både intern och externt. Anhörig-
stödet har genomfört ett flertal aktiviteter under året. Nationella anhörigdagen upp-
märksammades den 8 oktober. Av statistiken för 2019 har man mött ca 230 personer 
under året, varav 122st var nya för verksamheten. Anhörigcentralen har informerat om 
anhörigperspektiv och anhörigstöd på totalt 46 platser. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet

Interna avvikelser

Arbetet med avvikelsehantering är grunden för patientsäkerhetsarbetet och utveckling 
av den kommunala vården och omsorgen. All personal och har skyldighet att registrera 
avvikelser och händelser. Riktlinje för hantering av avvikelser finns inom förvaltningen, 
under året har rutinen för avvikelser reviderats och inkluderar nu övergripande lagstift-
ningar inom vård- och omsorg i syfte att förenkla hanteringen från anmälan till uppfölj-
ning och avslut.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet

Utifrån alla lagrum är totalt 4 102 avvikelser anmälts. Av alla avvikelser är 3 361 av-
slutade och 386 avvikelser är ej bedömda det vill säga andel 9 % (förra året 23 %). I jäm-
förelse med förra året har anmälningar av avvikelser ökat och andelen icke bedömda 
har minskat.  Utifrån hälso- och sjukvårdslagen är totalt 1 929 avvikelser anmälts (förra 
året 1 738) under hela året. Att avvikelserna ökar ses som positivt då tolkningen är att 
man i verksamheterna har ett mer patientsäkerhetsperspektiv i fokus.
Bedömda avvikelser men minst en åtgärd är 1762, avvikelser som har minst en åtgärd 
utgörs av andelen 91 %. Bedömda avvikelser utan åtgärd är 167.

Avvikelser per aktivitet i fallande storleksordning och andel, 2019

Aktivitet Totalsumma Andel

Läkemedel 1 304 32 %

Insats/ omvårdnad 952 23 %

Dokumentation/informationsöverföring 234 6 % 

Organisation/arbetsrutiner 209 6 % 

Fall med skada 127 3 %
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Avvikelser per åtgärder i fallande storleksordning och andel, 2019

Åtgärd Totalsumma Andel

Arbetsplatsdiskussion 467 32 %

Tom/ingen 335 29 %

Övrigt 165 11 %

Kontakt med sjuksköterska 69 5 %

Rapporterad till enhetschef 48 3 %

Enskilt samtal 47 3 %

Lex Maria

4 allvarliga avvikelser har anmälts till IVO som lex Maria. 
Anmälan av händelser som har medfört vårdskada är: 3.
Anmälan av händelser som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada är: 1.

Externa avvikelser

Summering av inkomna avvikelser till Apotekstjänst 2019:

Totalt inkomna avvikelser från Katrineholms kommun till Apotekstjänst är 12.
 Dos = avvikelser orsakade av Apotekstjänst avseende dosdispenserade läkemedel 

är 6.
 Originalförpackning = avvikelser orsakade av Apotekstjänst avseende originalför-

packning/helförpackning är 6.
 Ej hänförligt Apotekstjänst = avvikelser ej orsakade av Apotekstjänst eller deras 

underleverantör är 0.

Patientnämnden

Tre ärenden är redovisade från Patientnämnden, dessa är besvarade från verksam-
heten.

Läkemedelsverket

En allvarlig avvikelse är anmäld till Läkemedelsverket gällande medicinsk teknisk hjälp-
medel.

Avvikelser från Katrineholms kommun till Region Sörmland

Totalt har 77 avvikelserapporter upprättats. Flertalet rör sig om brister gällande läke-
medel, bristande medicinsk information och hjälpmedel i samband med utskrivnings-
processen från slutenvården. I jämförelse med förra året har antalet avvikelser ökat från 
55 till 77.
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

Avvikelser från Region Sörmland till Katrineholms kommun    

Totalt har 13 avvikelserapporter inkommit. Flertalet rör sig om brister gällande läke-
medelshantering mellan vårdgivarna och hjälpmedel i samband med inskrivnings 
processen i slutenvården.  Jämförelse med förra året har antalet avvikelser ökat från 4 till 
13.

Patientskadeförsäkring

Patientskadelagen (SFS 1996:799) klargör bestämmelser om rätten till patientskadeför-
säkring och skyldighet för vårdgivare att ha försäkringar som täcker sådan ersättning. 
Länsförsäkringar Sörmland försäkrar kommunen, under året har ingen patientskade-
ersättning betalats ut. 

Klagomål och synpunkter

Två klagomål och synpunker på hälso- och sjukvård har inkommit under året till verk-
samhetssystemets avvikelsemodul. Dessa hanteras av enheterna själva och förbättrings-
förslag tas fram i samverkan med berörd verksamhetschef, baspersonal samt legiti-
merad personal. Ett klagomålsärende har resulterat i en lex Maria anmälan som medfört 
vårdskada. 

Egenkontroll

Egenkontroll Omfattning Källa

Avvikelser interna och ex-
terna, risk för avvikelser

 

Månadsvis/tertial/år Verksamhetssystemet, 
Treserva

Apotekstjänst AB

Patientnämnden 

Lex

Nationella kvalitetsregister
 Vårdprevention
 SveDem
 PPM BHK 
 BPSD
 Svenska HALT

Tertial/år  Senior alert

SveDem

SKR

BPSD

Folkhälsomyndigheten

Hygienronder Enligt överens-
kommelse, per år

Protokoll

Patienter/närståendes 
klagomål och synpunkter

Månadsvis/ tertial/år Internt inkomna, verksam-
hetssystemet, Patient-
nämnden

Journalgranskning 2 gånger per år/ 
2 journaler per legi-
timerad medarbe-
tare

Protokoll

Extern kvalitetsgranskning 
av läkemedelshantering

1 gång per år/ enhet Rapport
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

Egenkontroll Omfattning Källa

Loggning av NPÖ17 och 
Prator

Slumpmässigt urval Protokoll

Uppföljning av läkarsam-
verkansavtal

2 gånger per 
år/vårdcentral

Rapport

Process – Åtgärder för att öka patientsäkerheten
Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9), 3 kap. om lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren eller den som bedriver social-
tjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verk-
samheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. Detta innebär att planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten samt ange hur uppgifterna som ingår i arbetet 
med systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksam-
heten. Under år 2018 påbörjades ett övergripande arbete i syfte att revidera befintligt 
ledningssystem, arbetet har pågått under 2019 och fortsätter under 2020.

Olika kvalitetsområden som ska beaktas för att kvaliteten inom Hälso- och sjukvård 
systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras, är följande;
• Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
• Säker hälso- och sjukvård
• Patientfokuserad hälso- och sjukvård
• Effektiv hälso- och sjukvård
• Jämlik hälso- och sjukvård
• Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Patientsäkerhet och tillsyn regleras bland annat i Patientsäkerhetslagen och Patient-
säkerhetsförordningen. Syftet med patientsäkerhetslagen är att främja hög patient-
säkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet genom att minska 
antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel hos vårdgivaren eller på att 
hälso- och sjukvårdspersonalen har begått misstag. Patientmedverkan är en viktig ut-
gångspunkt i patientsäkerhetsarbetet, bland annat för att säkerställa att patienternas 
behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt. Ett bra möte och samtal mellan 
patienten och vårdens representanter lägger grunden till en trygg och säker vård. 

Risk- och händelseanalys

Inför förändringar i organisationen, införande av ny teknik eller nya metoder, är det vik-
tigt att göra en riskanalys med involverade verksamheter. Att analysera risker är ett 
framåtsyftande arbete som syftar till att vidta förebyggande åtgärder innan något nega-
tivt har hänt. Under året har en riskanalys genomförts inför förvaltningens omorganisa-
tion inför år 2020. Riskanalys har även genomförts inför semesterperioden gällande för 
bemanning av legitimerad personal inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten.

17 NPÖ – Nationell patientöversikt
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

Då en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till allvarlig vårdskada eller 
kunde ha skadats allvarligt, ska en händelseanalys utföras. Under året har ett flertal 
händelseanalyser och utredningar av allvarligare händelser skett utifrån allvarliga 
avvikelser. Bland annat har identifierats risker för patientsäkerheten inom verksamheten 
Funktionsstöd där samerkan mellan omvårdnadspersonal, enhetschefer och legitimerad 
personal varit bristfällig. Ett omfattande förändringsarbete har pågått i syfte att få till 
förbättrad organisation mellan verksamheterna Funktionsstöd och Hälso- och sjukvård 
inom områdena; kommunikation/information, dokumentation, delgeringsprocessen, 
även ansvarsfördelning mellan omvårdnadspersonal och legitimerad personal är 
förtydligad. Genomgång av in- och utskrivningsprocessen i hemsjukvården är genomförd 
för målgruppens brukare/patienter i syfte att få fram vem som ansvarar för vad i hälso- 
och sjukvården.

Informationssäkerhet

Patienters personuppgifter behandlas i verksamhetssystemet som genom lednings-
systemet ska säkerställa att:
 Dokumenterade personuppgifter hos vårdgivaren är åtkompliga och användbara för 

den som är behörig (tillgänglighet)
 Personuppgifterna är oförvanskade (riktighet) 
 Obehöriga ska inte kunna ta del av personuppgifterna (konfidentialitet)18 
 Åtgärder kan härledas till en användare (spårbarhet)19 i informationssystem som är 

helt eller delvis automatiserade. En Informationssäkerhetspolicy för kommunen, 
övergripande anvisningsdokument samt riktlinje för informationshantering och 
journalföring finns framtaget och är under året reviderat. 

Resultat 

Riskanalyser – genomförs av varje chef innan behörighet ges till verksamhetssystemet 
samt till NPÖ.  Loggkontroll – loggkontroller genomförs frekvent i NPÖ20 samt i Prator21. 
Medgivande22 har initialt saknats vid några tillfällen men är säkerställt i efterhand från 
patient. Driftstörning – har inte rapporteras för året. Rutiner för datastopp finns. 
Driftstopp och fysiskt skydd av informationssystem – IT-enheten ansvarar för dessa och har 
inte rapporterats för året. 

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Läkemedelshantering inom kommunens hälso- och sjukvård regleras av en länsöver-
gripande rutin mellan länets kommuner och Region Sörmland. Varje enhet inom 
kommunen där läkemedel hanteras, ska ha en lokal läkemedelsrutin/instruktion för 
ansvarsfördelning samt för hur läkemedel ska hanteras lokalt. Kvalitetsgranskning av 
läkemedelshanteringen sker årligen, vilket har skett i huvudsak under senhösten 2019. 
Det primära syftet med kvalitetsgranskningen är att medverka till en patientsäker 

18 Konfidentiell – hemlig, privat, motsats till offentlig
19 Spårbarhet- går att spåra, söka reda på
20 NPÖ – Nationell patientöversikt
21 Prator – ett kommunikationsverktyg mellan vårdgivarna framförallt mellan sluten- och öppenvården
22 Medgivande – patienten ska ge sitt samtycke som ska beskrivas i journal
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

läkemedelshantering och utgångspunkten har varit de krav som finns i Socialstyrelsens 
författningar, ”Läkemedelshantering i Sörmland” samt enheternas lokala 
läkemedelsrutiner vilka ska vara godkända av MAS. De enheter som granskats erhåller 
en rapport med förbättringsåtgärder/handlingsplan från granskande farmaceut. 
Enheterna ska därefter själva skriva åtgärdsplaner i syfte att belysa de områden som 
behöver utvecklas eller arbetas vidare med, samt användas som hjälpmedel i det 
fortsatta kvalitetsarbetet. Under året är 53 enheter är granskade. 

Vårdhygien

Under 2019 har arbetet med vårdhygien bedrivits tillsammans med Region Sörmland. 
Förvaltningen har samverkansavtal med Regionen och arbete med vårdhygien har be-
drivits på olika sätt.  

Hygienronder har genomförts på följande enheter:

1. Igelkotten säbo och servicehus
2. Gjuterigatan hemtjänst/hemsjukvård 
3. Norrgläntan säbo, demens och dagverksamhet
4. Lövåsgården korttidsboende 
5. Hälso- och sjukvårdsverksamhetens jourverksamhet på Lövåsgården.

Resultaten av hygienronderna sammanställs i en rapport som lämnas till enhetschef. 

Utbildning har skett inom följande områden:

1. Basal hygien och smittvägar på Igelkotten
2. Utbildning i hygien för chefer.

Resultat och analys
Egenkontroll

Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys

God patient-
säkerhets-
kultur

Systematisk 
hantering av 
avvikelser 

Nya rutiner, imple-
mentering av rutiner

Kvalitetsråd och 
summeringsmöten är 
startade under sen-
hösten 2018. Kvali-
tetsråden har fortsatt 
under året, dock har 
målet för summe-
ringsmöten inte 
uppnåtts fullt ut.

Antal avvikelser
1 929 totalt bedömda 
avvikelser.
1 762 totalt bedömda
avvikelser med minst 
en åtgärd.
167 totalt bedömda av- 
vikelser har ingen 
åtgärd.
91 % avvikelser har 
minst en åtgärd.

Antal aktiviteter

Läkemedel 32 %.
Insats/omvårdnad 
23 %.
Dokumentation/
Informationsöverföring 
6 %.
Organisation/

1383 avvikelser är av-
slutade med åtgärd och 
uppföljning

206 avvikelser är av-
slutade med åtgärd

162 avvikelser har åt-
gärdats

11 avvikelser har följts 
upp

Antalet avvikelser har 
totalt ökat i jämförelse 
med förra året vilket är 
en positiv utveckling. 
Patientsäkerhets-
kulturen är dock ojämnt 
fördelad inom förvalt-
ningens enheter då 
vissa enheter anmäler 
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Datum Vår beteckning
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Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys

Arbetsrutiner 6 %.
Fall med skada 3 %.

Antal åtgärder

Arbetsplatsdiskussion 
32 %.
Tom/ingen 29 %.
Övrigt 11 %.
Kontakt med sjuk-
sköterska 5 %.

avvikelser och arbetar 
systematiskt med kvali-
tetsutveckling i syfte att 
erhålla god och säker 
vård. Andra enheter har 
mycket få avvikelser 
anmälda, brister i 
bearbetningen, med 
åtgärder och upp-
följningar varför slutsat-
sen blir att patient-
säkerhetskulturen är ett 
stort eller mycket stort 
utvecklingsområde.

Läkemedelshantering 
från iordningställande 
till intag av läkemedel är 
i särklass störst kategori 
av läkemedelsavvikelser 
liksom förra året.

Av åtgärdade avvikelser 
finns åtgärden 
tom/ingen samt övrigt, 
vilket är en alltför stor 
andel av totalsumman 
som höjer resultatmålet 
på ett oönskat sätt. 

Inför framtiden behöver 
vi se över åtgärderna i 
avvikelsesystemet så att 
felkällor minimeras. 

Nationellt 
kvalitets-
register

Alla verksam-
heter, en-
heter och 
avdelningar 
deltar i PPM 
BHK sedan år 
2016

En ökad 
följsamhet till 
basala 
hygienrutiner 
och 
klädregler 
bidrar till en 
minskning av 
vård-
relaterade 
infektioner.

Information sänds ut 
på interna hemsidan 
i god tid innan mät-
ning

Meddelanden till 
verksamhetschefer 
sänds ut av MAS

449 observationer. 
Total följsamhet i 
samtliga steg var 

53 %.

Desinfektion före om-
vårdnadsarbete upp-
nåddes till 64 % följ-
samhet vid mät tillfället

Förbättra följsamhet till 
Basala Hygien och 
Klädregler i det 
vårdnära arbetet samt 
använda arbetskläder 
till 100 %.

Inrätta hygienombud på 
alla avdelningar/en-
heter.

Alla avdelningar/en-
heter per verksamhet 
ska delta i PPM BHK 
2020  

Nationellt 
kvalitets-
register

Alla särskilda 
boenden för 
äldre deltar i 
Svenska HALT

Stödja syste-
matiskt för-
bättrings-
arbete för att 
förebygga 
vårdrelatera-
de infektioner 
och förbättra 
antibiotika 
förskriv-
ningen.

Belysa vård- 

Folkhälsomyndigheten 
har beslutat att inte 
genomföra mätningen 
för året. Anledningen 
är att  man ska se över 
hur man ska förvalta 
mätningen, kostna-
derna och hur ofta vi 
ska göra mätningen. 
När översynen är klar 
återkommer man med 
information om de 

Vi avvaktar Folkhälso-
myndighetens beslut 
inför framtida arbete
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Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys

tyngds-
indikatorer 
och 
riskfaktorer

framtida mätningarna. 

God hygienisk 
standard i 
verksam-
heterna

Egenkontroll Hygienronder 
genomförs av hygi-
ensjuksköterska i 
samverkan med MAS

5 hygienronder är 
genomförda under 
året. Rapport lämnas 
till respektive enhets-
chef för åtgärder enligt 
framtagen handlings-
plan.   

Resultaten på enhets-
nivå är olika beroende 
på verksamhet. Exem-
pel på vanliga förbätt-
ringsåtgärder som 
föreslagits är:

Hygienombud saknas 
och bör utses.

Ombyte och tvätt av 
kläder på arbetsplatsen 
ska följas.

Använda arbetskläder 
fullt ut.

Tvätta händer/använd 
handsprit innan 
vårdnära arbete.

Egenkontroll av maski-
ner i sköljrum.

Avsaknad av skölj/spolo, 
bör inskaffas och finnas.

Förvaring ska ske på 
hyllor och inte på golv.

Sortering, rätt sak på 
rätt plats.

Skaffa nya skåp vid 
förvaring av sterilt och 
höggradigt rent, ska inte 
förvaras tillsammans.

Inte blanda rent och 
smutsigt

Följsamhet till BHK, 
ringar, nagellack etc., 
förekommer frekvent

Säker läke-
medelshan-
tering

Extern 
apoteks-
granskning 
varje år/ 
enhet

Handlings och åt-
gärdsplaner/enhet

Förbättringsområden 
på enhetsnivå.

Förbättringsområden 
på förvaltningsnivå.

Rapport 

Säker in-
formations-
hantering och 
journalföring 

Egenkontroll Systematisk loggning Ett fåtal avvikelser vilka 
åtgärdats och med-
givande har erhållits 
vid förfrågan om med-
givande 

Säker informations 
hantering och 
journalföring

Kvalitetssäkra 
dokumenta-
tion i patient-
journal. 

Journal-
granskning så 

Hälso- och 
sjukvårds-
verksam-
heten genom-
för journal-
granskning

2 gånger per år, 2 
journaler per legiti-
merad medarbetare

Uppföljning av åtgärder 
saknas i vårdplaner, 
inaktuella vårdplaner 
är inte avslutade och 
det finns inte alltid en 
vårdplan skriven eller 

Vid granskningen har 
framkommit att 
journalföring och in-
formationsöverföring är 
ett fortsatt utvecklings-
område. 
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Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys

att vård och 
behandling 
ska kunna 
följas i journal 
med neutralt, 
begripligt 
språk och god 
etik.

Särskilj pati-
enter med 
vårdåtagande 
i verksam-
hetssyste-
mets pati-
entjournal i 
förhållande 
till inskrivna 
patienter i 
hemsjukvård

inte alls fördelad till 
omvårdnadspersonal, 
när det så ska vara. 

Avvikelser gällande 
aktivitet dokumen-
tation/Informations-
överföring utgörs av 
6 % andelar.

Dokumentation av 
legitimerad personal 
samt delegerad perso-
nal som dokumenterar i 
patientjournal/ vårdplan 
är ett stort övergri-
pande förbättrings-
område.

Under året har ut-

bildnings material tagits 
för i syfte att användas 
vid interna utbildningar. 

Kvalitetssäkra doku-
mentation i patient-
journal. 

Systematisk genomgång 
av patientjournal och 
vårdplaner av omvård-
nadsansvarig legiti-
merad personal priori-
teras även under 2020

Nationellt 
kvalitets-
register

SveDem

Syftet med 
SveDem är att 
samla data 
om personer 
med demens-
sjukdom för 
att förbättra 
och utveckla 
vården av 
demenssjuka 
inom förvalt-
ningen men 
även natio-
nellt.

Registrera och följa 
upp personer som 
bor på särskilda 
boendeavdelningar 
för demens

Förbättra och utveckla 
vården av demenssjuka 
inom vårdgivarens 
ansvarsområde 

Arbetet har inte full-
följts inom hälso- och 
sjukvårdsverksam-
heten 

Antalet uppföljningar av 
demensutredningar ska 
öka på alla enheter och 
vara relevant i för-
hållande till antalet 
demensutredningar så 
att syftet kan uppnås

Nationellt 
kvalitets-
register 
Senior alert

Nollvision av 
trycksår.

Alla verk-
samheter, 
deltar i PPM 
trycksår varje 
år.

Data uttag 
sker via 
Senior alert 

Vårdprevention Vid mättillfället är 
antalet registrerade 
381, av dessa är 256 
kvinnor. 

Antal med risk för 
trycksår, 108.

Bedömningar > 180 
dagar.

Antal med BMI < 22, 82.

Antal pågående tryck-
sår, 20.

Antal trycksår kategori 
I, 10, II och III, 4 och 
kategori IV, 2.

Demensenheter antal 
registreringar 94, andel 
trycksår 7 %.

Kortvårdsenheter antal 
registreringar 10, andel 

Förebyggande av tryck-
sårsåtgärder innebär att 
stödja personen att 
själv göra det man kan 
samt ta tillvara på egna 
resurser och möjlig-
heter och efter behov 
ge god omvårdnad. Ett 
trycksår utvecklas 
snabbt och kan uppstå 
på alla delar av 
kroppen. Faktorer som 
påverkar är tryck, frik-
tion, skjuvning, fukt och 
temperaturhöjning. Att 
arbeta regelbundet och 
inspektera huden för att 
snabbt kunna observera 
och sätta in före-
byggande åtgärder är A 
och O. Hudvård, nutri-
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Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys

trycksår 20 %.

Vård och omsorgs-
enheter antal registre-
ringar 228, andel tryck-
sår 2 %.

Hemsjukvård antal 
registreringar 47, andel 
trycksår 4 %.

tionsbehandling, smärt-
lindring är faktorer som 
påverkar resultatet. 

En handlingsplan för 
det systematiskt för-
bättringsarbete behöver 
genomföras inom verk-
samheterna utifrån de 
riskbedömningar som 
genomförs, vidta åtgär-
der och följa upp mer 
frekvent än vad som 
sker. Här är alla pro-
fessioner viktiga i det 
förebyggande arbetet 
så att trycksår aldrig 
uppstår. Nollvision 
Trycksår är målet.    

Mål och stra-
tegier för år 
2019

Reviderat 
kvalitetsled-
ningssystem 
inkluderat 
värdegrunds-
frågor och 
systematiskt 
kvalitetsar-
bete med 
egenkontrol-
ler, revision/ 
inspektion 
och över-
gripande 
styrdokument

Inom förvalt-
ningen pågår 
utvecklings- 
och revide-
ringsarbete 
på olika sätt 
där flera 
professioner 
är invol-
verade i 
arbetet

Arbetet pågår Målet är inte uppnått 
under året

Arbetet fortsätter under 
år 2020

Patientsäker 
läkemedels-
hantering

Säkra läke-
medels-
hanteringen 
på särskilt 
boende.

Säkra läke-
medelshan-
teringen i 
hemsjukvår-
den där an-
svar för 
läkemedel 
överlämnats 
från patient 
till hälso- och 
sjukvårdsper-
sonal.

Delegerings-
processen är revide-
rad och nya styr-
dokument är fram-
tagna

Loggningsbara 
läkemedels skåp på 
särskilda 
boendeformer är 
inköpta för att kunna 
spåra hantering och 
avvikelser. 
Prioriteringslista ska 
tas fram för inköp 
över tid

Nyckelutrustade 
läkemedelsskåp i 
ordinärt boende ska 
installeras när behov 
finns, d.v.s. säker för-

Resultat finns inte ännu 
då åtgärderna vidtagits 
sista kvartalet, 2019

Delegeringsprocessen 
kommer att följas upp 
systematiskt med på 
olika sätt

Loggningar av läke-
medelskåp möjliggörs 
och rutin ska tas fram 
för systematisk egen-
kontroll på enhetsnivå.

Arbetet fortgår 2020
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

Mål Strategi Åtgärd Resultat Analys

varing när hälso- och 
sjukvården ansvar för 
läkemedels-hantering 

Implemen-
tering av 
evidensbase-
rade arbets-
sätt för att 
minska fall 
och fallskador 
hos äldre

Planeras som 
mål och 
indikator 
inför år 2020

Hälso- och sjukvårds-
verksamhetens 
representant har 
under året deltagit i 
FoU och fall-
preventionsrådet 

Under hösten har man 
haft länsövergripande 
workshop i före-
byggande fall-
prevention för äldre i 
ordinärt boende  

Arbetet behöver utökas 
inom förvaltningens 
målgrupp av äldre samt 
kopplas samman med 
vårdpreventivt arbete 
och arbetet ska utgå 
från FoUs evidensbase-
rade arbetsmaterial.

Under året har 127 fall 
med skada, 700 fall 
incidenter registrerats 
som avvikelser i verk-
samhetssystemet. Av 
674 personer med risk 
enligt bedömningar i S. 
a har 205 personer fallit 
718 ggr. Vanligaste 
planerade åtgärderna 
vid fall är larm och 
hjälpmedelförskrivning 
vilket påvisar att det 
preventivt arbete som 
gångträning, anpass-
ning av miljö och stöd 
sätts in alldeles för långt 
ner på åtgärdslistan 
d.v.s. det preventiva 
arbetet behöver komma 
in tidigare i den enskil-
des liv.  

Mål och strategier inför 2020
Säkra läkemedelshanteringen inom verksamheterna

 Inom verksamheterna bidra till patientsäker vård på lika villkor för patienter som 
inte kan ansvarar för eller hantera sina läkemedel d.v.s. har överlämnat hälso- och 
sjukvårdsansvar för läkemedel (ansvarsövertagande).

 Digital signering av ordinationer inom hemsjukvården. Implementering av möjlig-
heter att signera digitalt planeras fortsätta inom övriga verksamheter framöver.

 Byta låssystem från nyckelhantering till loggningsbara kodlås på läkemedelsskåp i de 
boendes lägenheter. Gäller för särskilt boende utifrån en fastställd prioriteringsord-
ning.

 Säkra leveranser, förvaring och iordningställande processer av läkemedel för patien-
ter med överlämnat hälso- och sjukvårdsansvar för läkemedel i ordinärt boende.

 Delegeringsprocessen ska följas upp.
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-07 VON/2020:5-709
Lednings- och verksamhetsstöd

Kvalitetssäkra dokumentation i patientjournal

 Systematisk kvalitetssäkring av slumpmässigt urval av patientjournaler och vård-
planer per område där legitimerad personal har ansvar.

 För att stödja kvalitetssäkringsprocessen av patientjournaler och vårdplaner, initi-
eras uppdrag inom verksamheten.

Säkra verksamhetsprocesserna utifrån riktlinjen Trygg hemgång och effektiv sam-
verkan

 Skapa säkra rutiner för det interna arbetet kopplat till riktlinjen Trygg hemgång och 
effektiv samverkan.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2020-02-07 VON/2019:85 - 003
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-48 80 47 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: Anders.Jansson@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson
Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till remissvar avseende reglemente för intern 
kontroll
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och 
översänder den som sin egen till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag 
till revidering av reglementet för intern kontroll. Nämndernas yttranden ska vara 
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 15 april. 

Förvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till de förändringar som föreslås. I det 
reviderade reglementet utgår tidigare paragrafer med särskilda bestämmelser för 
förvaltningschef och verksamhetsansvariga chefer. Detta ger nämnden en större frihet 
att själv besluta om organisationen för det interna kontrollarbetet inom sitt eget 
ansvarsområde. 

Vård- och omsorgsförvaltningen noterar dock samtidigt att reglementet i sin helhet, som 
styrdokument för nämndernas arbete, är förhållandevis summariskt. För att säkerställa 
ett enhetligt och ändamålsenligt arbete med intern kontroll finns därför även fortsatt ett 
behov av anvisningar på förvaltningsnivå från kommunledningsförvaltningen. För att 
något minska behovet av anvisningar skulle, som ett alternativ, vissa kompletterande 
bestämmelser kunna intas i reglementet. Ett möjligt tillägg är exempelvis att respektive 
nämnd årligen, utifrån en genomförd risk- och väsentlighetsanalys, ska upprätta en plan 
för sin interna kontroll.

Ärendets handlingar
 Förslag till reviderat reglemente för intern kontroll
 Reglemente för intern kontroll, KF 2001-08-20, § 134

Anna-Lena Ramstedt Anders Jansson
Förvaltningschef Verksamhetsstrateg
____________________ 

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 

Antagen av kommunfullmäktige 2001-08-20 § 134 

Giltighet 

Gäller från och med 2020-07-01 

Gäller till och med 2024-12-31 

Förvaltarskap
1
 

Inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde 

Kategori 

 Anvisningsdokument 

Uppföljning 

Hur:  

När:  

                                                           

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att: 

- dokumentet efterlevs 

- är tillgängligt 

- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

- dokumentet följs upp och revideras 

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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Reglemente för intern kontroll 
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 

kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller 

oavsiktliga fel. 

 

Organisation 

1 § Kommunstyrelsen 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll.  

2 § Nämnden 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen. 

Nämnden, eller den nämnden utser, beslutar om kontroll på de områden som 

kommunstyrelsen inte behandlar. 

Uppföljning av intern kontroll 

3 § Nämndens skyldigheter 

Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området och ska 

senast i samband med att årsredovisningen upprättas rapportera resultatet från uppföljningen 

till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

4 § Kommunstyrelsens skyldigheter 

Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen 

genomföra sådana.  

Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 

företagen.  

_______________________  
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REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2001-08-20 

 

 

 

 

Beslutshistorik 

Antaget av kommunfullmäktige 2001-08-20 § 134 

 

 

 

 

 

 

 

Ägare1 

- 

 

 

Förvaltarskap2 

- 

 

 

 

 

Uppföljning 

Hur:  Kontroll mot ... 

Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från … 

 

 

När:   - månader innan giltighetstiden upphör. 

 

 

                                                 
1
 Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att 

efterfråga och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar. 

 
2
 Förvaltarskapet innebär ansvar för att  

- dokumentet efterlevs 

- är tillgängligt 

- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

- dokumentet följs upp och revideras 

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2001-08-20 

 

 

 

    

Reglemente för intern kontroll 

Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 

funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska 

risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

 
Organisation 

1 § Kommunstyrelsen 

Styrelsen har det övergripande ansvaret att det finns en god intern kontroll. I 

detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas. 

Vidare innebär det att styrelsen eller den styrelsen utser vid behov beslutar om 

anvisningar. 

 

2 § Nämnden 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation 

upprättas för den interna kontrollen. Nämnden eller den nämnden utser beslutar 

om anvisningar på de område som kommunstyrelsen inte behandlat.  

 

3 § Förvaltningschefen 

Inom en nämnds område ansvarar förvaltningschefen eller motsvarande för att 

konkreta anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. 

Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 

interna kontrollen fungerar. 

 

4 § Verksamhetsansvarig 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga 

att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera 

sina anställda om reglernas innebörd. Vidare har de att verka för att de 

arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den 

interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. 

 

Uppföljning av intern kontroll 

5 § Nämndens skyldigheter 

Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna 

området och ska senast i samband med att årsredovisningen upprättas, 

rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Rapportering ska 

samtidigt ske till kommunens revisorer. 
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REGLEMENTE FÖR INTERN 

KONTROLL 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2001-08-20 

 

 

 

6 § Kommunstyrelsens skyldigheter 

Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar 

behövs ska styrelsen genomföra sådana. 

 

Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 

kommunala företagen.  

____________________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2020-02-07 VON/2019:2 - 049
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-48 80 47 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: Anders.Jansson@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson
Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av genomförd internkontroll 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 
2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna 
ansvarsområdet vid sitt sammanträde den 26 februari 2019 (§ 36). Enligt kommunens 
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att 
uppföljningen visar att verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns 
utvecklings- och förbättringsområden. 

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. 

I förekommande fall framgår också vilka åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen 
vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit.

Ärendets handlingar
 Internkontrollrapport 2019

Anna-Lena Ramstedt Anders Jansson
Förvaltningschef Verksamhetsstrateg

____________________ 

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, revisorer, akten
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Vård- och omsorgsnämnden 2019

Dnr: VON/2019:2-049
Datum: 2020-02-07

101

101



 

2 (11)

Innehållsförteckning
Sammanfattning.........................................................................................................3

Inledning......................................................................................................................4
Definition av intern kontroll .............................................................................................................4

Kommunens årshjul och process för internkontroll.....................................................................4

Riskvärdering..............................................................................................................5

Internkontrollrapport................................................................................................6
Hemtjänsten.......................................................................................................................................6

Krisledningsorganisation..................................................................................................................7

Privata medel särskilt boende och gruppbostäder.......................................................................7

Privata utförare i Katrineholms kommun ......................................................................................8

Medborgarfunktionen ......................................................................................................................8

Avvikelsehantering ............................................................................................................................9

Representation ................................................................................................................................10

Kontroll av användare och behörigheter .....................................................................................11

Föreningsbidrag...............................................................................................................................11

102

102



 

3 (11)

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2019 omfattade både verksamhetsmässiga och 
ekonomiska kontroller. Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens 
sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns 
utvecklings- och förbättringsområden.

Granskningen visade bland annat att det funnits vissa avvikelser kopplat till fakturerade timmar 
inom hemtjänsten. Vidare har, som ett resultat av granskningen, ett antal inaktuella 
användarbehörigheter rensats i verksamhetssystemet Treserva. En annan brist, som åtgärdades i 
samband med granskningen, var att riktlinjen för hanteringen av brukares privata medel inte följts 
fullt ut inom alla boenden.

Bland övriga iakttagelser kan nämnas att granskningen noterade en tydlig förbättring vad gäller 
andelen brukare inom hemtjänsten med aktuella genomförandeplaner.

I rapporten framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna för 2019. I 
förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit eller planerat för att 
hantera de brister som framkommit. Redovisningen av resultaten utgår från de kontrollområden 
som angavs i interkontrollplanen.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga 
rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
 Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
 Värdering av risk och väsentlighet
 Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
 Framtagande av kontrollmetoder
 Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
 Genomförande av kontrollmoment
 Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
 Uppföljning av åtgärder
 Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
 Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 
konsekvensen om risken inträffar.

Risk Väsentlighet

Värde Förklaring Värde Förklaring

1 Osannolik 1 Försumbar

2 Mindre sannolik 2 Lindrig

3 Möjlig 3 Kännbar

4 Sannolik 4 Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 
ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Hemtjänsten

Granskning av utförda, beviljade samt fakturerade timmar

Kontrollansvarig
Ekonomiassistent

Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner ej är kända. Innebär i så fall måttliga konsekvenser
Riskvärdering: 9

Kommentar
Datum för kontroll: varje månad.

Resultat: varje månad arbetar ekonomiassistent och ekonom aktivt med granskning av 
hemtjänstens fakturor. Det har framkommit avvikelser gällande fakturerade timmar, men när så har 
inträffat tas direkt kontakt med utförare.

Kontroll av antalet genomförandeplaner

Kontrollansvarig
Ekonomiassistent

Riskvärdering
Sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Leder till kännbar konsekvens.
Riskvärdering: 9

Kommentar
Datum för kontroll: varje månad.

Resultat: enligt avtal utgår endast ersättning till utförare om upprättad genomförandeplan finns 
senast tre veckor efter det att uppdraget påbörjats, samt att den uppdateras minst en gång per 
halvår. Det har visat sig att genomförandeplaner har saknats, dessa har då direkt uppdaterats av 
utförarna men dock har det påverkat deras möjlighet till att fakturera. En stor förbättring har skett 
under 2019, både avseende interna och externa utförare, jämfört med föregående år.
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Krisledningsorganisation

Att rutiner är kända i verksamheten samt larmlistor/liknande är uppdaterade

Kontrollansvarig
Brand- och säkerhetssamordnare

Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner ej är kända. Innebär i så fall allvarlig konsekvens.
Riskvärdering: 12

Kommentar
Datum för kontroll: stickprov andra halvåret 2019.

Resultat: stickprov visar att larmlistor uppdaterats kontinuerligt och tillsammans med förvaltningens 
planer och rutiner avseende kris och säkerhet är tillgängliga för all personal via intranätet. 
Revidering av förvaltningens krisledningsplan skulle ha genomförts under året men har fått flyttas 
fram till 2020, detta bland annat beroende på att förvaltningens inväntat revidering av 
kommunövergripande styrdokument. Revidering av förvaltningens krisledningsplan kommer att ske 
under 2020.

Privata medel särskilt boende och gruppbostäder

Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel följs

Kontrollansvarig
Enhetschef

Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Leder till allvarlig konsekvens.
Riskvärdering: 9

Kommentar
Datum för kontroll: oktober-december 2019.

Resultat: enhetschefer inom särskilt boende samt gruppbostäder har kontrollerat samtliga brukares 
kassor, samt att rutinen privata medel följs. Flera avvikelser framkommer vid internkontrollen, t.ex. 
saknas överenskommelse hos vissa brukare, felräknade och ofullständiga kassablad, några brukare 
hade för mycket pengar, samt att kvitto saknats. Vissa enheter hade inga avvikelser alls. Åtgärder 
har vidtagits där avvikelser funnits, t.ex. samtal med kontaktpersoner, genomgång på APT och 
kontakt med god man.
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Privata utförare i Katrineholms kommun

Kontroll enligt "Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt 
lagom om valfrihet Hemtjänst"

Kontrollansvarig
Chef myndighets- och specialistfunktion

Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Leder till allvarlig konsekvens.
Riskvärdering: 12

Kommentar
Datum för kontroll: kvalitetsgranskning av social dokumentation juli 2019, ekonomiadministrativa 
kontroller löpande under året.

Resultat: alla brukare skall ha aktuella genomförandeplaner. På vård- och omsorgsförvaltningen 
genomförs kvalitetsgranskningar av social dokumentation och omvårdnadspersonalens 
uppföljningar av vårdplaner. Under 2019 har en sådan granskning (15 ärenden) gjorts på externa 
LOV-företag inom hemtjänsten, samt uppföljning av avvikelsehantering. Resultaten har presenterats 
på uppföljningsträffar med respektive företag. Det framkommer ungefär samma brister som för de 
interna utförarna, samt att olika företag har olika utvecklingsområden.

Under året har vård- och omsorgsförvaltningen hävt avtalet med en av de externa utförarna utifrån 
brister i följsamhet till förfrågningsunderlaget. Bakgrunden till hävningen var att det vid en kontroll 
uppdagades att utföraren underlåtit att inbetala förfallen skatt, ej lämnat in inkomstdeklaration och 
därmed förlorat sin F-skattsedel.

   

Medborgarfunktionen

Aktgranskning

Kontrollansvarig
1:e Handläggare LSS

Riskvärdering
Bristande kvalitet i utredningar. Leder till kännbar konsekvens.
Riskvärdering: 9

Kommentar
Datum för kontroll: hösten 2019.

Resultat: under 2019 har medborgarfunktionen granskat akter avseende insatserna avlösning (SoL) 
och kontaktperson (LSS). Urvalet har varit samtliga nya beslut som är fattade under perioden januari 
– oktober 2019. Granskningen omfattar inte omprövningar av tidigare beslut.

Resultatet av granskningen visar att utredningarna avseende avlösning överlag är tillfredsställande 
(27 ärenden). I de flesta ärendena framgår nödvändiga uppgifter för beslut. En iakttagelse är dock 
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att utredningarna är förenklade med standardtext om att den enskilde har rätt till avlösning för att 
ge anhöriga avlastning i omvårdnadsarbetet. Detta innebär i sin tur att de uppgifter som skickas till 
utförare för att de ska kunna genomföra uppdraget inte innehåller alla nödvändiga uppgifter, vilket 
försvårar upprättandet av genomförandeplaner.

Granskningen av ärenden gällande insatsen kontaktperson visar att utredningarna håller en god 
kvalitet (19 ärenden). Relevanta uppgifter har inhämtats och bedömningarna är välgrundade. 
Samtidigt kan även här vissa utvecklingsområden konstateras. Det finns anledning att lyfta frågan 
kring gemensamma hållpunkter för bedömningen av insatser i syfte att utveckla en rättssäker 
myndighetsutövning. Det framkommer även av granskningen att utredningarna behöver utvecklas 
när det gäller barn och bedömning av barnets bästa. Vidare har brister i den löpande 
journalföringen noterats.

Avvikelsehantering

Övergripande statistik på samtliga avvikelser

Kontrollansvarig
Kvalitetsutvecklare/utredare

Riskvärdering
Förekomst av brister i nuvarande hantering. Leder i så fall till allvarlig konsekvens.
Riskvärdering: 12

Kommentar
Datum för kontroll: månatligen.

Resultat: med avvikelse avses en händelse eller insats som avviker från plan, exempelvis att en 
brukare inte får sin medicin. Nästan 4 000 avvikelser har hanterats och avslutats under 2019 på 
vård- och omsorgsförvaltningen av enhetschefer, legitimerad personal m.fl.

Varje månad har utredare och medicinskt ansvarig sjuksköterska gått igenom föregående månads 
avvikelser för att kontrollera om det finns avvikelser där rapportören angett att avvikelsen eventuellt 
kan vara föremål för utredning enligt lex Sarah eller lex Maria. I samband med detta kontrolleras 
också om någon specifik enhet eller område har många kvarstående avvikelser som inte bearbetats 
inom rimlig tid. I så fall kontaktas ansvarig chef för att stämma av om extra stöd behövs, vilket skett i 
ett fall under 2019.

Flödet i hanteringen har förbättrats markant under perioden 2017 till 2019. Inom flera områden 
används också kvalitetsråd bestående av omvårdnadspersonal för att lyfta avvikelser till gemensam 
vidareutveckling av verksamheten, om det är så att det går att se generella problemområden. Nya 
rutiner för avvikelsehanteringen har också tagits fram under året.
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Redovisning av analys av avvikelser och uppföljning av dessa

Kontrollansvarig
Enhetschef/verksamhetschef

Riskvärdering
Förekomst av brister i nuvarande hantering. Leder i så fall till allvarlig konsekvens.
Riskvärdering: 12

Kommentar
Datum för kontroll: december 2019.

Resultat: enheterna har under året följt upp och kommenterat avvikelser i verksamheten i sin 
månadsrapportering. En mer genomgripande analys av avvikelser enligt socialtjänstlagen och lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade lämnas i förvaltningens kvalitetsberättelse. 
Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.

 

Representation

Kontroll att representation sker enligt god redovisningssed

Kontrollansvarig
Ekonomiassistent

Riskvärdering
Möjligt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Leder till kännbar konsekvens.
Riskvärdering: 8

Kommentar
Datum för kontroll: oktober 2019.

Resultat: vid kontroll av 25 fakturor gällande representation saknades i ett av fallen fullständig 
dokumentation.
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Kontroll av användare och behörigheter

Granskning att aktuella användare ligger i våra verksamhetssystem, samt att 
de har rätt behörighet

Kontrollansvarig
IT-samordnare

Riskvärdering
Sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Leder till kännbar konsekvens. 
Riskvärdering: 12

Kommentar
Datum för kontroll: hösten 2019.

Resultat: under året har verktyg och rutiner utvecklats för att månatligen kunna genomföra en 
stickprovsgranskning av användare i verksamhetens system. Verksamheten har dock inte haft 
möjlighet att driftsätta detta under 2019. Planen är att det ska kunna ske 2020. Under hösten har 
dock en granskning av användare skett i verksamhetssystemet Treserva, vilket lett till att ett antal 
inaktuella användare kunnat rensas bort samt att vissa behörigheter justerats.

 

Föreningsbidrag

Granskning av hyresbidrag till föreningar

Kontrollansvarig
Ekonom/controller

Riskvärdering
Sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Leder till kännbar konsekvens.  
Riskvärdering: 12

Kommentar
Datum för kontroll: hösten 2019.

Resultat: vård- och omsorgsnämnden har under 2019 reviderat riktlinjen Bestämmelser för 
kommunala bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde (VON 2019-09-24, 
§ 93). Riktlinjen har därigenom kompletterats med vissa bestämmelser om hur hantering och 
uppföljning av hyresbidrag till föreningar ska ske. Ett krav som tillkommit är att föreningar, som 
ansöker om bidrag för hyra av föreningslokal, vid varje ansökningstillfälle ska bifoga kopia på 
hyresavtal och hyresavi/motsvarande. Denna rutin har tillämpats redan inför fördelningen av 2020 
års bidrag. 

Förslag till fördelning av föreningsbidrag upprättats av föreningskonsulenterna vid service- och 
teknikförvaltningen, vilka också granskar inkomna underlag. Fördelningen av vård- och 
omsorgsnämndens föreningsbidrag fastställs av nämnden. Sammantaget bedöms vård- och 
omsorgsnämnden genom vidtagna åtgärder ha säkerställt en tillräcklig intern kontroll gällande 
hanteringen av hyresbidrag till föreningar. 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2020-02-07 VON/2020:11 - 049
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-48 80 47 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: Anders.Jansson@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson
Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till internkontrollplan för vård- och 
omsorgsnämnden 2020
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom sitt eget verksamhetsamhetsområde. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av 
2019 års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2020. I 
planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och vem 
som ska utföra respektive kontroll. Internkontrollplanen innehåller både ekonomiska 
kontroller och verksamhetskontroller. 

Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med vård- och 
omsorgsnämndens årsredovisning för 2020.

Ärendets handlingar
 Förslag till vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2020

Anna-Lena Ramstedt Anders Jansson
Förvaltningschef Verksamhetsstrateg

____________________ 

Beslutet skickas till: ledningsgruppen, ekonomer, akten
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Sammanfattning
Internkontrollplanen för 2020 innefattar både verksamhetsmässiga och ekonomiska kontroller. I 
jämförelse med förgående år har kontroller som inte längre är aktuella utgått medan andra har 
tillkommit. Kontrollerna avser olika aspekter av förvaltningens verksamhet och syftar bland annat till att 
säkerställa att fastställda riktlinjer och rutiner följs.

Samtliga kontrollmoment av verksamhetsmässig karaktär som ingår i planen har bedömts ha ett 
riskvärde som gör att de bör hanteras genom den interna kontrollen. Bland de ekonomiska kontrollerna 
har dock två moment, som ingick även 2019, bedömts ha ett förhållandevis lågt riskvärde. Dessa 
kontroller, gällande representation respektive föreningsbidrag, kvarstår dock i syfte att fortsatt följa 
utvecklingen.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och 
väsentlighet.

Definition av internkontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner 
som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är 
laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 
kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det 
interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, 
processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
 Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
 Värdering av risker
 Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
 Framtagande av kontrollmetoder
 Upprättandet av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll 
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) 
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter 
behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Kartläggning av kontrollområden, 
kontrollmoment och riskvärdering
Modell för kartläggning och riskvärdering
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. 
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den 
interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är 
laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte tas med i 
internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell 
ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet 
avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk Väsentlighet

Värde Förklaring Värde Förklaring

1 Osannolik 1 Försumbar

2 Mindre sannolik 2 Lindrig

3 Möjlig 3 Kännbar

4 Sannolik 4 Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan
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Internkontrollplan
Kontroll-
område Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig Kontrollmetod Kontroll-
frekvens Riskkommentar

Granskning av 
utförda, 
beviljade samt 
fakturerade 
timmar.

Ekonomi-
assistent

Kontroll mot inlagda 
beviljade timmar hos 
samtliga interna och 
externa utförare.

1 gång per 
månad.

Möjlig förekomst att rutiner ej 
är kända. Innebär i så fall 
måttliga konsekvenser. 

Riskvärde: 9.

Hemtjänsten

Kontroll av 
antalet 
genomförande-
planer.

Ekonomi-
assistent

Utdrag ur Treserva 
per enhet på interna 
och externa utförare.

1 gång per 
månad.

Sannolikt att det förekommer 
brister i nuvarande hantering. 
Kan leda till kännbar 
konsekvens.

Riskvärde: 9.

Privata medel 
särskilt boende 
och grupp-
bostäder

Kontroll att 
uppsatt riktlinje 
kring 
hanteringen av 
privata medel 
följs.

Enhetschef Enhetschef på särskilt 
boende samt grupp-
bostäder kontrollerar 
samtliga brukares 
kassor, samt att 
tillämpningen av 
rutinen kring privata 
medel följs.

2 gånger 
per år, april 
och oktober

Möjlig förekomst att rutiner 
och riktlinjer ej följs. Kan leda 
till allvarlig konsekvens.

Riskvärde: 12.

Privata 
utförare i 
Katrineholms 
kommun

Kontroll enligt 
"Förfrågnings-
underlag –
Valfrihets-
system för 
brukare enligt 
lagom om 
valfrihet 
Hemtjänst".

Verksamhets-
chef förvalt-
ningskontor

Enligt förfrågnings-
underlaget.

1 gång per 
år.

Möjlig förekomst att rutiner 
och riktlinjer ej följs. Kan leda 
till allvarlig konsekvens.

Riskvärde: 12.

Medborgar-
funktionen

Aktgranskning. 1:e Hand-
läggare LSS

Ärendegranskning 
utifrån urval av 
ärenden.

1 gång per 
år.

Möjlig risk för bristande 
kvalitet i utredningar. Kan få 
kännbar konsekvens.

Riskvärde: 9.

Avvikelse-
hantering

Övergripande 
statistik  på 
samtliga 
avvikelser.

Utredare Utdrag ur Treserva, 
samt stickprov. 
Presentation per 
verksamhetsområde.

1 gång per 
månad.

Förekomst av brister i 
nuvarande hantering. Kan leda 
till allvarlig konsekvens.

Riskvärde: 16.

Representation Kontroll att 
representation 
sker enligt god 
redovisningssed.

Ekonomi-
assistent

Kontroll av 
representation, att 
momsregler följs, att 
syfte framgår 
tillsammans med 
deltagarförteckning 
och att deltagarna ej 
attesterat fakturan. 
Granskning sker 
genom stickprov.

1 gång per 
år.

Mindre sannolikt att det 
förekommer brister i 
nuvarande hantering. Kan leda 
till allvarlig konsekvens.

Riskvärde: 8.
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Kontroll-
område

Kontrollmoment Kontroll-
ansvarig

Kontrollmetod Kontroll-
frekvens

Riskkommentar

Kontroll av 
användare och 
behörigheter

Granskning av 
att aktuella 
användare 
ligger i våra 
verksamhets-
system, samt att 
de har rätt 
behörighet.

IT-
samordnare

Utdrag ur Treserva, 
Prator och Nationell 
patientöversikt 
(NPÖ). Granskning 
sker i form av 
stickprov.

1 gång per 
månad.

Sannolikt att det förekommer 
brister i nuvarande hantering. 
Kan leda till kännbar 
konsekvens.

Riskvärde: 12.

Förenings-
bidrag

Granskning av 
hyresbidrag till 
föreningar.

Ekonom/ 
controller

Granskning av att 
ansökningar och 
utbetalningar kring 
hyresbidrag till 
föreningar följer 
gällande rutiner.

1 gång per 
år.

Mindre sannolikt att det 
förekommer brister i 
nuvarande hantering. Kan leda 
till allvarlig konsekvens. 

Riskvärde: 8.

Hantering av 
arbetsskador 
och tillbud.

Verksamhets-
chefer

Granskning av att 
rapporterade 
arbetsskador och 
tillbud hanteras 
skyndsamt.

2 gånger 
per år, juni 
och 
december.

Möjligt att rapporterade 
ärenden blir liggande innan de 
hanteras. Kan få allvarlig 
konsekvens. 

Riskvärde: 12

Medarbetare 
och arbetsmiljö

Genomförande 
av skyddsrond.

Utredare Granskning av att 
årliga skyddsronder 
genomförs. Sker 
genom att 
dokumentation 
avseende 
genomförda 
skyddsronder begärs 
in.

1 gång per 
år.

Möjligt att skyddsronder inte 
genomförs årligen på alla 
arbetsplatser. Allvarligt för 
arbetsgivarens förmåga att 
bedöma och förebygga risker i 
arbetet.

Riskvärde: 12.

Särskilda 
boenden inom 
äldreomsorg

Kontroll av att 
bemanning 
nattetid följer 
framtagna 
rutiner.

Utredare Nattinspektion vid ett 
antal enheter, 
stickprov.

Stickprov 
under året.

Möjligt att framtagna rutiner 
inte följs. Kan få allvarlig 
konsekvens.

Riskvärde: 12.

Delaktighet Kontroll av att 
brukare varit 
delaktiga vid 
upprättande av 
genomförande-
plan.

Utredare Granskning på 
övergripande nivå av 
alla ärenden och 
verksamhets-
områden genom 
statistik hämtad ur 
verksamhetssystem. 
Kompletteras med 
stickprovsgranskning 
av upprättade 
genomförandeplaner

1 gång per 
år.

Möjlig risk att brukare ej varit 
delaktiga i upprättande av 
genomförandeplaner. Kan få 
kännbara konsekvenser i form 
av att vården och omsorgen 
inte utformas utifrån den 
enskildes behov och önskemål.

Riskvärde: 9.

Dataskydds-
förordningen 
(GDPR)

Kontroll av att 
personuppgifter 
förvaras på ett 
säkert sätt.

Verksamhets-
strateg

Stickprovsgranskning 
av gemensam 
lagringsmedia/ 
system, såsom 
diskar, lex och 
stratsys, för att 
kontrollera att 
personuppgifter inte 
sparats på så sätt att 
obehöriga kan 
komma åt dem.

2 gånger 
per år.

Möjlig risk att personuppgifter 
redovisats/lagrats på ett för 
obehöriga åtkomligt sätt, även 
om stöd för behandling av 
personuppgifter finns. Kan få 
allvarliga konsekvenser till följd 
av att personuppgifter röjs.

Riskvärde: 12.
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Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2020-02-17 VON/2019:20 - 041
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM E-post: Marie.Myrbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marie Myrbeck
Vård- och omsorgsnämnden

Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet år 2019
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2019 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning avseende 2019.

Avvikelse gentemot budget inom respektive verksamhet enligt driftsredovisning (tkr)

Förvaltningsgemensamt 17 756
Myndighets- och specialistfunktion -10 194
Stöd i ordinärt boende -7 841
Särskilt boende äldre 1 333
Funktionsnedsättning -2 562
Hälso- och sjukvård 1 464
Summa    -43

För helåret 2019 redovisas en negativ avvikelse mot budget om -43 tkr. Utfallet innebär 
att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser och utifrån den ram som 
tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. Helårsresultatet kan jämföras med att 
förvaltningen i delårsrapporten för 2019 (jan-aug) redovisade en negativ avvikelse mot 
budget om -6 756 tkr, och en helårsprognos om -3 530 tkr. 

Av 2019 års investeringsbudget om 3 800 tkr återstår 990 tkr. I den positiva avvikelsen 
avser sammanlagt 591 tkr inventarier till Skogsbrynet och loggbara skåp. Orsaken till 
avvikelserna beträffande dessa två prioriterade investeringar är att de inte hunnit 
färdigställas under året, varför kvarstående medel föreslås ombudgeteras till 2020.

Ärendets handlingar
 Årsredovisning för vård- och omsorgsnämnden 2019

Anna-Lena Ramstedt Marie Myrbeck
Förvaltningschef Controller

____________________ 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Communis, akten
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Inledning
Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av 
nämndens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Strukturen på årsredovisningen utgår från kommunens styrsystem, kommunplanen och över-
gripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande 
plan med budget 2019-2021 som årsredovisningen 2019 ska svara upp gentemot.

Nämndens årsredovisning innehåller en uppföljning av verksamhetsvolymer, måluppfyllelse, 
särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2019. Syftet är att ge en bred bild av nämndens 
verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge 
underlag för kommunens övergripande årsredovisning som behandlas av kommunstyrelsen i mars 
och fastställs av kommunfullmäktige i april 2020.

Ansvarsområde
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, boendestöd, dagverksam-
het och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar 
enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden 
ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare 
inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222) 
om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst 
och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
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Förvaltningsberättelse - resultat, 
bedömning & framåtblick
Sammantagen bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens arbete har under året följt de mål och uppdrag som anges i vård- 
och omsorgsnämndens plan med budget för 2019.

Kärnan i förvaltningens arbete är alla de insatser medarbetarna utför för de som behöver verksam-
hetens omsorg och stöd. Ett arbete som pågår varje dag, dygnet runt. Nattpatrullens besök hos en 
som nyligen skrivits ut från sjukhuset, hemtjänsten som kommer med veckans inköp, sköterskan 
som lägger om ett sår, fritidsassistenten som fixar en stockholmsutflykt åt ungdomarna, medarbet-
arna som ordnar med publunch för de boende. Det är detta, och allt annat arbete, som skapar verk-
samhetens kvalitet.

Vård- och omsorgsförvaltningen kan vid en uppföljning av 2019 konstatera att verksamheten når 
goda resultat i många av de brukarundersökningar och kvalitetsmätningar förvaltningen deltar i. 
Även om utfallet för enskilda frågeställningar varierar mellan åren står sig resultaten i allmänhet väl 
i jämförelse med andra kommuner, exempelvis vad gäller brukarnas nöjdhet och trygghet. Mot 
denna bakgrund görs bedömningen att förvaltningen i stor utsträckning når, eller är på väg att nå, 
verksamhetsmålen i kommunplanen. Samtidigt finns utvecklingsområden, exempelvis när det gäller 
att öka känslan av delaktighet för verksamhetens brukare.

I årsredovisningen för 2018 rapporterade vård- och omsorgsförvaltningen om en negativ avvikelse 
mot budget om -23,3 mnkr, en pågående organisationsöversyn och en hög sjukfrånvaro. Arbetet 
med utmaningarna kopplade till dessa områden har varit i fokus under 2019.

Årets ekonomiska resultat, med en avvikelse mot budget på -43 tkr, visar att förvaltningens åtgärder 
ger effekt. Utfallet innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser och utifrån 
den ram som tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. Resultatet är i stor utsträckning en följd av 
de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer inom organisationen. Syftet med det åt-
gärdsarbete som genomförts har varit att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare kan 
anpassas till förändringar i brukarnas behov. Inom den kommunalt utförda hemtjänsten har exem-
pelvis ett omfattande arbete skett gällande utveckling av schemaplanering och processer.

Marginalerna är dock små och stora ansträngningar återstår för att upprätthålla en ekonomi i 
balans under kommande år. Det aktiva arbetet med åtgärder behöver därför fortsätta under 2020.

Under våren beslutades en förändrad organisation för vård- och omsorgsförvaltningen, att gälla 
från den 1 januari 2020. I den nya organisationen samlas förvaltningens enheter i tre verksamhets-
områden; äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med detta är att förbättra 
samverkan och stärka helhetsperspektivet i förvaltningen. Den nya organisationen ska ge bättre 
förutsättningar för tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet inom förvaltningens 
verksamheter. Mycket arbete har krävts för att förbereda införandet av den nya organisationen och 
implementeringsarbetet fortsätter under 2020.

En prioriterad uppgift för 2019 var också att minska sjukfrånvaron. Arbetet har bland annat omfattat 
hälsofrämjande aktiviteter, utarbetande av handlingsplaner och riktade insatser för vissa grupper 
med stöd av HR. Av personalredovisningen framgår att sjukfrånvaron inom vård- och omsorgs-
förvaltningen fortsatt är bekymmersam, vilket ställer krav på intensifierade insatser under 2020.
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Även om det återstår stora utmaningar är förvaltningens bedömning att de åtgärder som genom-
förts, påbörjats och planerats under året skapar förutsättningar för en positiv utveckling under 
kommande år. Ledarskapet såväl som medarbetarnas kreativitet och engagemang är av avgörande 
betydelse för att lyckas i detta arbete.

Framåtblick
Nästa steg i arbetet med boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare 

I början av 2021 beräknas de första brukarna kunna flytta in på det nya äldreboendet Dufvegården. 
Ungefär samtidigt ska enligt nuvarande planering även en ny gruppbostad enligt LSS stå färdig. För-
beredelsearbetet inför öppnandet av dessa boenden kommer att intensifieras under 2020. Samti-
digt ger invigningen av Dufvegården förutsättningar att ta nästa steg i arbetet med att utveckla och 
dimensionera boendestrukturen för vård- och omsorgsnämndens brukare.

Andelen äldre i befolkningen ökar och år 2020 fyller de första 40-talisterna 80 år. Vård- och 
omsorgsnämnden kommer under det kommande årtiondet att stå inför påtagliga utmaningar med 
att möta den åldrande befolkningens behov av vård och omsorg. Därutöver finns även behov inom 
området funktionsstöd som behöver tillgodoses.

I kommunfullmäktiges budget för 2020 ges vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att planera för en 
utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd. Framtagande och fast-
ställande av en sådan planering är väsentligt för såväl medborgare som verksamhet. Vård- och 
omsorgsförvaltningen ser det som särskilt angeläget att arbetet utifrån en sådan planering kan 
påbörjas i närtid, innan efterfrågan på särskilt boende för äldre ökar till följd av den åldrande 
befolkningen.
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Volymutveckling
Volymmått Utfall 2018 Utfall 2019

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi 15 480 15 298

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi 6 179 7 100

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd 7 535 8 182

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd 11 663 12 568

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd 718 642

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd 6 156 6 126

Belagda platser på LSS-boende 138 141

Externa placeringar LSS 6 6

Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad 237 229

Beviljade timmar boendestöd per månad 1 333 1 369

Kommentar till volymutveckling
I jämförelse med föregående år noteras en viss minskning av det genomsnittliga antalet hemtjänst-
timmar per månad i intern regi, samtidigt som antalet timmar i extern regi ökar. Totalt sett ökar 
antalet utförda timmar inom hemtjänsten. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, där 
andelen äldre i befolkningen växer, förväntas antalet hemtjänsttimmar fortsätta öka under 
kommande år.

I dagsläget saknas verksamhetsvolymer som beskriver utvecklingen inom särskilt boende för äldre. 
Förvaltningen kan dock konstatera att även om inflödet varierat under året har antalet platser 
sammantaget varit tillräckligt för att möta behovet. Detta innebär att Dufvegården kommer att 
kunna användas för att möjliggöra renovering av befintliga enheter innan de demografiska behoven 
ökar.

Uppföljningen av 2019 visar även att den kommunalt utförda personliga assistansen enligt LSS 
minskar, samtidigt som den kommunalt utförda personliga assistansen enligt socialförsäkrings-
balken ökar. En bidragande orsak till denna utveckling är att Försäkringskassan fattat ett beslut som 
medför att en brukare enligt LSS övergår till assistansersättning. I övrigt förklaras utvecklingen inom 
både internt och externt utförd personlig assistans av förändringar i såväl antalet ärenden som i 
enskilda brukares behov. Totalt sett ökar den personliga assistansen i jämförelse med föregående 
år.

Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras en minskning av antalet brukare jämfört med 2019.
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Målredovisning
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Nya ingångar till arbete inom vård och omsorg 

Det finns en stor grupp potentiella medarbetare som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden, inte 
minst i form av nyanlända invandrare inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Att hitta sätt för dessa per-
soner att etablera sig i arbetslivet är av avgörande betydelse för att klara välfärdens utmaningar.

Under 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med dessa målgrupper i samarbete med 
andra förvaltningar. Med en omgång på våren och en på hösten genomfördes exempelvis, i sam-
verkan med Viadidakt, en utbildningssatsning med vårdinriktning. Avsikten var att under en termin 
rusta personer som idag står långt från arbetsmarknaden till att klara ett jobb som vikarie i verk-
samheten. Ett antal av deltagarna har också kunnat arbeta som timvikarier. Syftet var även att skapa 
en plattform för vidare studier. Det kan dock konstateras att för många av deltagarna har det 
svenska språket i sig fortfarande varit en tillräckligt stor utmaning.

Under 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen också ställt sig bakom Viadidakts ansökningar till 
Myndigheten för yrkeshögskolan om att från 2020 förlägga yrkeshögskoleutbildning inom vård och 
omsorg i Katrineholm.

Privata utförare av hemtjänst

År 2019 har två nya företag godkänts som utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun. Vård- och 
omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med information och kompetensutveckling, vid gemensamma 
möten, för externa och interna utförare av hemtjänst. I rapporteringen för målområdet Trygg vård & 
omsorg beskrivs vidare hur förvaltningens uppföljning av hemtjänsten resulterade i att avtalet med 
en extern utförare hävdes under våren.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB

Vård- och omsorgsförvaltningen deltar tillsammans med andra förvaltningar i arbetet 
med att öka möjligheterna att kunna etablera sig på marknaden för de som idag står 
utanför.

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Tryggare offentliga miljöer 

Det pågår nybyggnation och renovering av boenden för vård- och omsorgsnämndens brukare. För 
att skapa ett väl fungerande vardagsliv för såväl brukare, besökare och personal verkar förvalt-
ningen för att utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara inbjudande, trivsamma och 
trygga.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året även samarbetat med KFAB kring säkra miljöer av-
seende befintliga LSS-bostäder och haft regelbundna träffar kring boendemiljön. Tillsammans med 
övriga förvaltningar, KFAB och polisen deltar förvaltningen också i de regelbundna trygghetsvand-
ringarna med fokus på olika stadsdelars säkerhet och brottsförebyggande arbete.

Vidare har förvaltningen under hösten 2019 aktivt deltagit i framtagandet av den kommungemen-
samma risk- och sårbarhetsanalysen som redovisades för Länsstyrelsen i oktober. Syftet med 
arbetet har varit att öka medvetenheten om hot, risker och sårbarheter inom verksamheterna samt 
att skapa ett underlag för fortsatt planering.
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 Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, VSR

Vård- och omsorgsförvaltningen verkar aktivt för att utomhus- och gemensamhets-
miljöer i anslutning till verksamhetens boendeenheter ska vara inbjudande, triv-
samma och trygga.

Trygg vård & omsorg
Trygghet och livskvalitet för verksamhetens brukare

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2019 fortsatt arbetet med att utveckla vården och 
omsorgen för verksamhetens brukare. Generellt kan konstateras att förvaltningen når relativt goda 
resultat i brukarundersökningar och att resultaten står sig väl i jämförelse med andra kommuner, 
exempelvis vad gäller nöjdhet och trygghet.

Ett exempel på det utvecklingsarbete som genomförts under året är införandet den så kallade del-
aktighetsmodellen inom området funktionsstöd som syftar till att stödja brukare att formulera 
önskemål och behov. En annan fråga som prioriterats under året har varit att på olika sätt informera 
brukare i alla verksamheter om vart de ska vända sig med eventuella synpunkter och klagomål. 
Bakgrunden är att olika mätningar visat att en relativt stor andel av brukarna inte vet till vem de ska 
vända sig med synpunkter och klagomål.

Bra måltider och matlust har stor betydelse för livskvaliteten varför utvecklingsarbetet har fortsatt 
också kring dessa frågor. Inom särskilt boende för äldre har det bland annat skett en satsning för att 
utveckla goda och proteinrika mellanmål. I samarbete med service- och teknikförvaltningen har 
arbetet med att införa ökad valfrihet för brukare med matdistribution fortsatt. Avsikten är att 
brukarna från och med mars 2020 ska kunna välja mellan tio olika rätter per vecka.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2019 också fortsatt att utveckla stödet till vuxna 
anhöriga, bland annat utifrån en länsgemensam strategi för anhörigstöd. I oktober uppmärk-
sammades den nationella anhörigdagen med en öppen föreläsningsdag i Tallåsaulan. Vidare 
genomfördes i slutet av november två medborgardialoger för att inhämta förslag på utveckling av 
kommunens anhörigstöd.

Under slutet av året invigdes också nya lokaler till boendet Skogsbrynet, för brukare inom social-
psykiatrin. Det nya boendet har, efter en omfattande ombyggnad, inrymts i bottenplan i anslutning 
till Furulidens äldreboende.

Insatser för att säkerställa och utveckla kvalitet och patientsäkerhet

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar systematiskt med egenkontroller, brukarundersökningar, 
deltagande i nationella mätningar och öppna jämförelser. För att utveckla verksamhetens kvalitet, 
och omsorgen om den enskilde, används också flera av de så kallade nationella kvalitetsregistren 
såsom Senior Alert och SveDem. I Senior Alert görs riskbedömningar och handlingsplaner kring 
bland annat risk för fall och trycksår. Syftet med SveDem (Svenska Demensregistret) är att förbättra 
och utveckla vården för personer med demenssjukdom.

Nedan redovisas exempel på specifika åtgärder som genomförts under året för att utveckla verk-
samhetens kvalitet och patientsäkerhet:

Utveckling av vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem

Ett omfattande arbete pågår för att utveckla vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetslednings-
system. Fokus för året har varit att kartlägga och uppdatera verksamhetens processer och rutiner, 
samt att skapa en struktur på intranätet för att presentera och visualisera detta på ett lättillgängligt 
sätt. Vidare har en testpilot inletts där en hemtjänstenhet via en app fått tillgång till de styrdoku-
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ment som behövs i det dagliga arbetet. Utvecklingen av kvalitetsledningssystemet fortsätter under 
nästa år.

Införande av arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC)

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2019 inlett arbetet med att fullt ut införa arbetssättet 
IBIC inom samtliga verksamheter. IBIC är Socialstyrelsens verktyg för utredning samt social doku-
mentation i genomförande och uppföljning. Ett tydligt syfte med arbetssättet är att stärka individens 
och anhörigas delaktighet i utredning, planering och genomförande av insats. Under hösten har 
arbetssättet införts i handläggning av ärenden inom särskilt boende. Under inledningen av 2020 
fortsätter arbetet med att börja använda IBIC fullt ut vid handläggning av ärenden inom hemtjänst 
samt LSS.

Kvalitetssäkring av social dokumentation

Dokumentation av planering, genomförande och uppföljning är av stor betydelse för såväl den 
enskilde som verksamheten. Syftet med dokumentationen är bland annat att den enskilde ska 
kunna vara delaktig i planeringen av insatserna och få påverka hur dessa ges. Samtidigt är doku-
mentationen personalens verktyg för planering och för att kunna delge varandra information.

Under 2019 har olika åtgärder vidtagits för att utveckla den sociala dokumentationen, exempelvis 
har ett antal instruktionsfilmer för medarbetarna spelats in och publicerats på intranätet. Vidare 
sker en kvalitetsgranskning av verksamhetens dokumentation, ett arbetssätt som tydligt bidrar till 
ett lärande i organisationen.

Förbättringsarbete gällande hantering av avvikelser

Med avvikelse avses en händelse eller insats som avviker från plan, exempelvis att en brukare inte 
får sin medicin. Inom vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem är hantering av av-
vikelser ett av de viktigaste momenten. Ett strukturerat arbete med avvikelser utgör också grunden i 
patientsäkerhetsarbetet.

För att förbättra hanteringen av avvikelser har bland annat rutinerna för rapportering och bearbet-
ning utvecklats. För att säkerställa uppföljning av rapporterade ärenden, som eventuellt skulle 
kunna vara föremål för utredning enligt lex Sarah eller lex Maria, följs också lämnade avvikelser 
månatligen upp av medicinskt ansvarig sjuksköterska och utredare.

Läkemedelshantering 

Ett antal insatser har genomförts för att bidra till att säkra läkemedelshanteringen inom förvalt-
ningen. Under hösten skedde exempelvis en extern kvalitetsgranskning. Vidare har förvaltningen, 
efter att vård- och omsorgsnämnden i augusti beslutat om en ombudgetering av årets investe-
ringsmedel, köpt in ett antal loggbara läkemedelsskåp.

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter granskas

Tillsynsbesök från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

I april genomförde IVO en verksamhetstillsyn av Furulidens äldreboende. Besöket omfattade även 
uppföljningar av anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah, samt tidigare verksamhetstillsyner.

I juni inkom beslut om att ärendena avslutats då inga brister uppmärksammats inom de områden 
tillsynen omfattat. IVO bedömde bland annat att kvalitetsarbetet utvecklats inom vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde samt att arbetet kring anmälningar enligt lex Maria och lex 
Sarah förbättrats.

Därefter inledde IVO under sommaren en granskning av Strandgårdens äldreboende. Inom ramen 
för granskningen har vård- och omsorgsnämnden bland annat fått lämna en rad uppgifter och 
handlingar till inspektionen. I mitten av november genomförde myndigheten också en oanmäld 
nattinspektion av boendet. Beslut i ärendet väntas under inledningen av 2020.

130

130



 

11 (33)

Revision av styrning och ledning av äldreomsorgen, myndighetsutövning 

På uppdrag av kommunens revisorer genomförde en revisionsbyrå i början av april en granskning 
av om vård- och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av äldre-
omsorgen (myndighetsutövning). Granskningen fokuserade bland annat på riktlinjer och rutiner för 
myndighetsutövning samt former för uppföljning av fattade beslut.

Revisorernas bedömning var att nämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning 
av myndighetsutövningen. I det yttrande till revisorerna, som behandlades vid nämndens samman-
träde i augusti, redovisades en planering för att avhjälpa de brister revisonen påpekat.

Hävning av avtal med utförare av hemtjänst 

I Katrineholms kommun kan brukarna fritt välja utförare av hemtjänst bland de företag som god-
känts av vård- och omsorgsnämnden. Katrineholms kommun är en av utförarna. De som inte väljer 
får hemtjänst från kommunen.

Vård- och omsorgsförvaltningen hävde i april avtalet med en av de externa utförarna av hemtjänst 
utifrån brister i följsamhet till förfrågningsunderlaget. Bakgrunden var att det vid en rutinkontroll 
uppdagats att utföraren förlorat sin F-skattsedel. Den aktuella hävningen gällde en utförare med 
relativt få brukare och hävningsprocessen kunde ske på ett ordnat sätt för aktuella mottagare av 
hemtjänst. De flesta brukare valde vid avslutet en annan privat utförare.

Händelsen understryker vikten av en löpande uppföljning av utförare av hemtjänst, för att säker-
ställa att dessa lever upp till ställda krav. Ett snabbt avslut av en större utförare, där brukarna över-
går till kommunal hemtjänst, skulle initialt medföra svårhanterade uppstartskostnader och kapaci-
tetsproblem.

Ökad efterfrågan på svårare och mer avancerad sjukvård i hemmet 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. 
Enligt denna ska hemgång från sjukvården kunna ske inom tre dagar från det att en patient är ut-
skrivningsklar. En länsgemensam riktlinje finns för arbetet, Trygg hemgång och effektiv samverkan. 
Riktlinjen tydliggör arbetsgången för alla involverade och beskriver hur samverkan ska fungera 
mellan kommunen och regionen. Förvaltningen ser nu att efterfrågan ökar kring svårare och mer 
avancerad sjukvård i hemmet. Detta ställer krav på kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
i hela organisationen, men framför allt inom sjuksköterskegruppen.

Uppdrag psykisk hälsa

Satsningen Uppdrag psykisk hälsa är resultatet av en nationell överenskommelse mellan regeringen 
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Genom överenskommelsen fördelas statliga medel till 
kommuner och regioner i syfte att stimulera ett långsiktigt utvecklingsarbete kring psykisk hälsa. 
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar en utredare halvtid som kommunens kontaktperson i 
syfte att samordna insatser, omvärldsbevaka, analysera och sprida kunskap.

Med stöd av stimulansmedlen har exempelvis en rad föreläsningar och kompetensutvecklingsin-
satser kunnat genomföras för olika personalgrupper i kommunen. Kopplat till arbetet med att 
minska sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsförvaltningen fick exempelvis hemtjänstens med-
arbetare i slutet av november ta del av en storföreläsning kring psykisk ohälsa.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Fler brukare inom vård 
och omsorg ska ha en 
positiv upplevelse kring 
bemötande, förtroende 
och trygghet
KS, VON, KFAB

De senaste brukarundersökningarna visar att verksamhetens brukare generellt upp-
lever att de får ett bra bemötande, att de känner förtroende för personalen samt att 
de känner sig trygga med den omsorg och det stöd de får. Inom servicebostäder 
enligt LSS har resultaten försämrats sedan förra mätningen gällande trygghet.
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Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Ökade förutsättningar för 
aktiviteter för brukare 
inom vård och omsorg
KULN, STN, VON

Ett gott samarbete med frivilliga nätverkare ger förvaltningen goda förutsättningar till 
en bredd av olika aktiviteter och kulturupplevelser. I dagsläget har förvaltningen 
mellan 90-100 frivilliga nätverkare med spridning inom äldreomsorgens verksam-
heter. Samtliga äldreboenden erbjuder sociala aktiviteter sju dagar i veckan. Något 
sämre resultat än föregående år gällande nöjdhet kring aktiviteter, men i jämförelse 
med riket ligger Katrineholm väl till.

Måltiderna inom vård och 
omsorg ska utvecklas
STN, VON

Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört en rad insatser under året för att 
utveckla arbetet runt mat och måltider. Åtgärder som vidtagits är bland ett arbete 
med måltidschecklistan och utveckling av goda och proteinrika mellanmål, vilket skett 
i samverkan med service- och teknikförvaltningen.

Stärkt patientsäkerhet 
inom vård och omsorg
VON

En god samverkan, med regionen och internt, är viktigt för att bidra till en stärkt 
patientsäkerhet. Denna samverkan har utvecklats, bland annat när det gäller sam-
ordnad individuell plan (SIP) som är en planering på individnivå som tydliggör vem 
som ansvarar för vilken del i vården och omsorgen efter utskrivning från sjukvård. 
Internt pågår ett utvecklingsarbete kring upprättande av journal och vårdplan.

Ökad möjlighet till del-
aktighet och inflytande
SOCN, VON

Resultaten från brukarundersökningar inom både äldreomsorg och funktionsstöd 
visar att det fortsatt finns ett utvecklingsarbete med att öka känslan av delaktighet för 
brukare inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Anhörigstödet ska ut-
vecklas
SOCN, VON

Anhörigstödet erbjuder anhöriga utbildningar och aktiviteter utifrån behov. Därutöver 
har respektive verksamhetsområde påbörjat arbete med handlingsplan utifrån den 
länsgemensamma strategin för stöd till anhöriga. Höstens medborgardialoger hade 
anhörigstöd som tema, för att få förslag från medborgarna på fortsatt utveckling av 
kommunens anhörigstöd.

Kommunens kostnader 
för placeringar ska minska
BIN, SOCN, VON

Antalet externa placeringar är oförändrat jämfört med tidigare år. Kostnaderna har 
dock ökat något beroende på den indexhöjning som skett enligt gällande avtal. Innan 
placeringar görs utreds alltid möjlighet till hemmaplanslösning. Det finns stora ut-
maningar i att avveckla arbetet med externa placeringar. Utöver att säkerställa speci-
ella kompetenser för att hantera dessa målgrupper skulle även särskilt anpassade 
boendeplatser behöva tillskapas.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Sociala aktiviteter på äldreboende

Arbetet med att anordna sociala aktiviteter för brukarna är en prioriterad uppgift. Samtliga enheter 
inom särskilt boende för äldre anordnar aktiviteter sju dagar i veckan (två på vardagar och en på 
helgen) och har en anslagstavla där aktiviteterna annonseras i förväg. Samtliga enheter erbjuder 
också utevistelse varje dag. Medarbetarnas engagemang i dessa frågor var något som uppmärk-
sammades vid vård- och omsorgsnämndens utdelning av 2019 års kvalitetspris.

Fördjupad samverkan med kulturnämndens verksamheter 

Vård- och omsorgsnämnden fastställde vid sitt sammanträde i januari 2019 en struktur för formali-
serad samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen. Syftet är att bidra 
till att verksamheternas gemensamma målgrupper erbjuds en bred och anpassad kulturell verk-
samhet. Vård- och omsorgsförvaltningen ser att denna samverkan är av stor betydelse för mål-
grupperna då kultur både är en friskfaktor och en viktig del av livets alla skeden.

Samarbetet mellan de båda förvaltningarna är bland annat ett verktyg för att fortsätta att utveckla 
aktiviteterna inom äldreomsorgen. Under våren prövades exempelvis i samverkan med kulturför-
valtningen konstvisning på film samt konstverkstad med konstpedagog på Lövåsgården.
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Festival för mogna

I slutet av maj arrangerades under två dagar Festival för mogna på Igelkottens grönområde. Festival 
för mogna arrangerades första gången 2012 och har blivit ett återkommande och uppskattat inslag 
under våren i Katrineholm. Festivalen riktar sig främst till äldre i kommunen och det är äldreom-
sorgens kulturombud tillsammans med frivillignätverket som anordnar festivalen.

 Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Fler ska delta aktivt i 
kultur-, idrotts- och 
fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VON

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter erbjuds goda möjligheter till en 
aktiv fritid och medarbetarna arbetar för att motivera till deltagande i olika aktiviteter. 
Vård- och omsorgsförvaltningen arrangerar små och stora kulturaktiviteter som 
brukarna är nöjda med.

Kultur, idrott och fritid för 
barn och unga ska priori-
teras
KS, BIN, KULN, STN, VON

Inom verksamhetsområdet funktionsstöd genomförs aktiviteter utifrån barn och 
ungas intresse och efterfrågan. Arbetet utgår ifrån kulturstrategin för barn och unga 
som har fokus på att kultur ska vara för, med och av barn och unga.

Jämställda kultur- och 
fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

Fritidsenheten/barn- och ungdomsenheten inom funktionsstöd är HBTQ-certifierade. 
Information kring frågor som avser HBTQ och genus ingår i introduktionen av nya 
medarbetare.

Utifrån beslutet om en ökad samverkan med kulturförvaltningen, samt drivkraften 
med kulturombudens roll, skapas förutsättningar till kultur som utgår från individens 
intressen.

Hållbar miljö
Minskad energianvändning 

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har under året resfria möten, samåkning, 
cykel och gång varit sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Vidare finns förvalt-
ningen representerad i kommunens digitaliseringsforum och arbetar aktivt med digitalisering och 
utvecklande av e-tjänster.

Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utveck-
lingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen. I kommunplanen 
anges bland annat att all mat som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Ökad energieffektivitet i 
kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, KIAB

Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att åtgärda sådant som är påverkbart, 
såsom att kontorslokaler hålls släckta efter kontorstid. Vid nybyggnationen av 
Dufvegården planeras för solceller som till viss del kommer att förse byggnaden med 
energi.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro

I bokslutet för 2018 rapporterade vård- och omsorgsförvaltningen om en negativ avvikelse mot 
budget om -23,3 mnkr, en pågående organisationsöversyn och en hög sjukfrånvaro. Arbetet med 
utmaningarna kopplade till dessa områden har varit i fokus under 2019. Målsättningen har varit att 
därigenom långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg, samt att skapa handlingskraft inför 
framtidens utmaningar.
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Ekonomi i balans

Vård- och omsorgsnämnden uppdrog i april till förvaltningen att vidta en rad åtgärder i arbetet för 
att nå en ekonomi i balans. Vård- och omsorgsförvaltningen har därefter informerat om verksam-
hetens ekonomiska utveckling vid varje nämndsammaträde. Förvaltningen har även redogjort för 
det pågående arbetet vid kommunstyrelsens sammanträden i mars, juni och november.

Årets ekonomiska resultat, med en avvikelse mot budget på -43 tkr, visar att förvaltningens åtgärder 
för en ekonomi i balans ger resultat. Detta innebär att förvaltningen, efter flera år med stora nega-
tiva avvikelser och utifrån den ram som tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. Resultatet är i 
stor utsträckning en följd av de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer inom organi-
sationen. Syftet med det åtgärdsarbete som genomförts har varit att skapa en mer effektiv verk-
samhet, som snabbare kan anpassas till förändringar i brukarnas behov. Inom den kommunalt ut-
förda hemtjänsten har exempelvis ett omfattande arbete skett gällande utveckling av schemaplane-
ring och processer.

Även om utvecklingen för året som helhet varit positiv vill dock vård- och omsorgsförvaltningen 
betona att marginalerna i resultatet är små och att stora ansträngningar återstår för att upprätthålla 
en ekonomi i balans under kommande år. Det aktiva arbetet med åtgärder behöver därför fortsätta 
under 2020.

Ny organisation 

Under våren beslutades en förändrad organisation för vård- och omsorgsförvaltningen, att gälla 
från den 1 januari 2020. I den nya organisationen samlas förvaltningens enheter i tre verksamhets-
områden; äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med detta är att förbättra 
samverkan och stärka helhetsperspektivet i förvaltningen. Den nya organisationen ska ge bättre 
förutsättningar för tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet inom förvaltningens 
verksamheter. Mycket arbete har krävts för att förbereda införandet av den nya organisationen och 
implementeringsarbetet fortsätter under 2020.

Minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsglädje och delaktighet

En prioriterad uppgift under 2019 har varit att minska de höga sjukskrivningstalen. Arbetet har 
bland annat omfattat hälsofrämjande aktiviteter, utarbetande av handlingsplaner och riktade in-
satser för vissa grupper med stöd av HR. Av personalredovisningen framgår att sjukfrånvaron inom 
vård- och omsorgsförvaltningen fortsatt är bekymmersam, vilket ställer krav på intensifierade 
insatser under 2020. I detta arbete är ökad delaktighet, trivsel på jobbet, arbetsglädje och hälso-
främjande åtgärder viktiga faktorer.

I syfte att öka delaktigheten kommer också den nya organisationen att ha samverkansgrupper, för 
dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, på alla nivåer: enhet, verksamhets-
område och förvaltning. Tidigare saknades detta på verksamhetsområdesnivån.

För att öka delaktigheten och ta tillvara på medarbetarnas kompetens pågår samtidigt ett arbete för 
att hitta nya former för att utveckla arbetet med medarbetardriven innovation.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Säkrad kompetens-
försörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året kunnat tillsätta vakanta tjänster. 
Rekryteringen av sommarvikarier bedöms också ha fungerat bättre än under före-
gående år. Förvaltningen arbetar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, bland annat 
genom deltagande på studentevent och rekryteringsmässor. I syfte att väcka ung-
domars intresse för studier och arbete inom vård och omsorg genomförs årligen en 
sommarkurs för elever i årskurs 8. Återcertifieringen av Vård- och omsorgscollege i 
Katrineholm blev godkänd under 2019. Denna samverkan mellan närliggande 
kommuner, regionen och olika utbildningsanordnare har lett fram till att validerings-
handledare ska utbildas i förvaltningen, i syfte att validera kompetens till under-
sköterskenivå.
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Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Ökat medarbetarenga-
gemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Utifrån tidigare medarbetarundersökning togs en handlingsplan fram. Arbete kopplat 
till handlingsplanen fortgår.

Förbättrad hälsa för 
kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom vård- och omsorgsförvaltningen och ett arbete 
pågår för att sänka sjuktalen. Arbetet omfattar bland annat hälsofrämjande aktiviteter 
och riktade insatser för vissa grupper med stöd av HR.

Kommunens tillgänglighet 
för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att utveckla tillgängligheten för in-
vånarna bland annat genom utvecklingen av e-tjänster och digitala lösningar.

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Representanter från vård- och omsorgsförvaltningen har under året deltagit vid i 
datorhandledningstillfällen för allmänheten på biblioteket, Kulturhuset Ängeln.

Ökad effektivitet genom 
nya samverkansformer 
internt och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, KVAAB, VSR

En väl fungerande intern och extern samverkan är avgörande för möjligheterna att 
fullgöra förvaltningens uppdrag. Under 2019 har bland annat arbetet med regionen 
och länets kommuner vidareutvecklats utifrån arbetet med Trygg hemgång. Vidare 
har nya samarbeten skett med andra förvaltningar kring olika utbildningar, exempel-
vis vad gäller en satsning för deltagare inom Viadidakt arbetsmarknad.

Resultatet ska uppgå till 
minst en procent av 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Årets ekonomiska resultat, med en avvikelse mot budget på -43 tkr, visar att förvalt-
ningens åtgärder för en ekonomi i balans ger resultat. Detta innebär att förvaltningen, 
efter flera år med stora negativa avvikelser, når en ekonomi i balans.

Nettodriftskostnaderna 
ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Årets ekonomiska resultat, med en avvikelse mot budget på -43 tkr, visar att förvalt-
ningens åtgärder för en ekonomi i balans ger resultat. Detta innebär att förvaltningen, 
efter flera år med stora negativa avvikelser, når en ekonomi i balans.
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Särskilda uppdrag
Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021
Uppdrag Kommentar

Fortsatt verksamhetsutveckling genom 
digitalisering och lansering av minst 50 
fullvärdiga e-tjänster

2020-01-28

Under 2019 har fem fullvärdiga e-tjänster byggts och är i drift samt en e-
tjänst som inte räknas som fullvärdig. E-tjänster har tagits fram för in-
tresseanmälan för att arbeta inom vård- och omsorgsförvaltningen, 
Intresseanmälan att bli kontaktperson för person med funktionsnedsätt-
ning, anmälan till sommarkurs inom vård och omsorg för elever i årskurs 
åtta, riskanalys och ansvarsförbindelse för tillgång till Nationell Patient-
översikt, NPÖ inom hälso- och sjukvård, samt anmälan till utbildning 
avseende delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och 
sjukvården. 
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Personalredovisning
Personalnyckeltal

Personalkostnader & personalstyrka

Nyckeltal
Mätdatum/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/12 -575 626 -575 642

Kostnad övertid inkl mertid, andel 
av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 0,9% 0,8%

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider 1/12-30/11 1 222,9 1 019,5 203,4 1 249,6 1 046 203,6

Timanställda, andel av totalt antal 
årsarbetare (%) 1/1-31/12 12,9% 11,3% 21,4% 14,3% 12,9% 21,3%

Månadsanställda, antal 30/11 1 165 999 166 1 217 1 039 178

Tillsvidareanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/11 96,3% 96,3% 96,4% 94,6% 95,1% 91,6%

Visstidsanställda, andel av månads-
anställda (%) 30/11 3,7% 3,7% 3,6% 5,4% 4,9% 8,4%

Medarbetarskap & ledarskap

Nyckeltal
Mätdatum/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

HME totalt dec 4,1 4,1 4,1

HME delindex motivation dec 4,1 4,1 4,1

HME delindex ledarskap dec 4 3,9 4

HME delindex styrning dec 4,1 4,1 4,2

Månadsanställda per enhetschef, 
antal 30/11 35

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal
Mätdatum/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 30/11 62,6% 59,5% 81,3% 61,7% 58,6% 79,8%

Månadsanställda med heltids-
anställning som har valt att arbeta 
deltid, andel (%) 30/11 34,6% 37,8% 15,6% 32% 35% 13%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid 
(%) 30/11 77,7% 77,9% 74,5% 77% 78% 74%

Tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran, antal 1/12-30/11 77 57 20 74 65 9
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Nyckeltal
Mätdatum/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Tillsvidareanställda som gått i 
pension, antal 1/12-30/11 33 32 1 29 27 2

Månadsanställda som är 62-64 år, 
antal 30/11 75 72 3

Månadsanställda som är 65-67 år, 
antal 30/11 16 13 3

Månadsanställda som är 68 år eller 
äldre, antal 30/11 1

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Nyckeltal
Mätdatum/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Sjuklönekostnader, andel av löne-
kostnader totalt (%) 1/1-31/12 3,3% 2,7%

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/11 8,6% 9,1% 6,3% 8,7% 9% 7,5%

Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år 
(%) 1/12-30/11 6,3% 6,9% 5% 7,1% 7,6% 5,9%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 
år (%) 1/12-30/11 8,7% 9,2% 6,4% 8,3% 8,4% 7,8%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år 
(%) 1/12-30/11 9,4% 9,7% 7,5% 9,7% 10,5% 8,6%

Sjukfrånvaro månadsanställda (%) 1/12-30/11 9,4% 9,5%

varav sjukfrånvaro <15 dagar (%) 1/12-30/11 3,2% 3,3%

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1/12-30/11 2% 2%

varav sjukfrånvaro >90 dagar (%) 1/12-30/11 4,3% 4,1%

Rehabärenden pågående, antal 30/11 127 107 20 142 123 19

Kommentar till personalnyckeltal
I jämförelse med föregående år har såväl antalet årsarbetare som antalet månadsanställda minskat 
något. Utvecklingen ska bland annat ses mot bakgrund av det arbete som genomförts under året för 
att skapa en verksamhet som snabbare anpassas till förändringar i brukarnas behov. Samtidigt ses 
en utveckling där andelen tillsvidareanställda ökar. Personalrörligheten vad gäller antalet personer 
som gått i pension respektive slutat på egen begäran under året är i stort sett oförändrad jämfört 
med 2019.

Under rubriken Medarbetarskap och ledarskap redovisas utfallet från kommunens medarbetar-
undersökning som genomfördes vid årsskiftet 2019/2020. Enkäten avseende hållbart medarbetar-
engagemang (HME) bygger på nio frågeställningar uttryckta som påståenden. Dessa påståenden 
gäller sådant som det ligger i förvaltningens intresse att medarbetarna, i så hög grad som möjligt, 
instämmer i. Ett exempel är ”jag ser fram emot att gå till arbetet ”. De tillfrågade får svara utifrån en 
skala 1 (stämmer mycket dåligt) till 5 (stämmer mycket bra). Utfallet för vård- och omsorgsförvalt-
ningen, både totalt och för undersökningens olika delar, är att medarbetarna överlag tyckt att de 
påståenden som lämnats ”stämmer ganska bra” (4). Jämfört med den senaste enkäten, som genom-
fördes 2017, har utfallet för delindex ledarskap förbättrats från 3,8 till 4. Utfallet för delindex styr-
ning har förbättrats från 4 till 4,1. Delindex motivation har däremot sjunkit från 4,1 till 4. Undersök-
ningens resultat kommer att analyseras vidare som underlag för det fortsatta arbetet med att ut-
veckla verksamhet och arbetsmiljö.
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Antalet månadsanställda medarbetare som är över 61 år var sammanlagt 92 personer. Detta är en 
tydlig signal om att kompetensförsörjningsfrågorna kommer att vara centrala under kommande år.

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat marginellt jämfört med föregående år, 
från 8,7 procent till 8,6 procent. Sjukfrånvaron minskar för både kvinnor och män, även om minsk-
ningen är något större bland män. Det ska dock noteras att antalet män är betydligt färre inom för-
valtningen, varför en förändrad hälsa hos ett avsevärt färre antal personer får ett större genomslag i 
resultatet.

Den fortsatt höga sjukfrånvaron inom förvaltningen är bekymmersam och ställer krav på fortsatta 
åtgärder. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs och att åstadkomma en minskning av sjuk-
frånvaron måste prioriteras ytterligare. Verksamhetsuppföljningen i samband med årsredovis-
ningen visar samtidigt att insatserna för att påverka situationen har intensifierats. Åtgärdsplaner 
upprättas, förvaltningens chefer får ett utökat stöd från HR och hälsofrämjande aktiviteter genom-
förs.
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Ekonomisk redovisning
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse

Förvaltningsgemensamt -4 145 -21 901 17 756

Myndighets- och specialistfunktion -196 968 -186 774 -10 194

Stöd i ordinärt boende -44 491 -36 650 -7 841

Särskilt boende äldre -219 863 -221 196 1 333

Funktionsstöd -187 400 -184 838 -2 562

Hälso- och sjukvård -58 666 -60 131 1 464

Summa -711 533 -711 489 -43

Ekonomi i balans, KS mars -7 400

Avvikelse jämfört ekonomi i balans 7 357

Kommentar till driftredovisning
I bokslutet för 2018 redovisade vård- och omsorgsförvaltningen en negativ avvikelse mot budget om 
-23 306 tkr. För 2019 är redovisas en negativ avvikelse mot budget om -43 tkr.

Att vända kostnadsutvecklingen inom förvaltningens verksamheter har haft högsta prioritet under 
det gångna året. Årets ekonomiska resultat visar att förvaltningens åtgärder ger effekt. Utfallet 
innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser och utifrån den ram som till-
delats för 2019, når en ekonomi i balans. Resultatet är i stor utsträckning en följd av de gemen-
samma ansträngningar som skett på alla nivåer i organisationen. Syftet med det åtgärdsarbete som 
genomförts har varit att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare anpassas till förändringar 
i brukarnas behov. I detta sammanhang kan även noteras att förvaltningen i delårsrapporten för 
2019 (jan-aug) redovisade en negativ avvikelse mot budget om -6 756 tkr, med en helårsprognos om 
-3 530 tkr. Den återhämtning som skett under hösten har således varit starkare än vad som förvän-
tades i september.

I tertialrapporten (jan-apr) betonades särskilt uppgiften att vända kostnadsutvecklingen inom hem-
tjänsten som en förutsättning för att nå en ekonomi i balans. Den kommunalt utförda hemtjänsten, 
som ingår i det samlade resultatet för stöd i ordinärt boende, har under året också genomfört ett 
omfattande utvecklingsarbete gällande schemaplanering och processer. Detta målmedvetna arbete 
har haft effekt. År 2018 redovisades en negativ avvikelse mot budget om -12 741 tkr för den 
kommunalt utförda hemtjänsten. I årets resultat har detta mer än halverats, till en negativ avvikelse 
om -5 512 tkr.

För övriga verksamhetsområden kan bland annat nämnas att särskilt boende äldre redovisar en 
positiv avvikelse mot budget till följd av ett utvecklat arbete med schemaplanering och bemanning. 
För funktionsstöd redovisas däremot en negativ avvikelse mot budget, där dock ca 1 200 tkr består 
av en fördyring av arbetsresor för brukare inom LSS. Den stora positiva avvikelsen som redovisas 
under förvaltningsgemensamt är till stor del en konsekvens av det aktiva arbete med åtgärder som 
skett under året. Den positiva avvikelsen inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård är bland 
annat en följd av vakanshållande inom verksamheten.
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Även om den ekonomiska utvecklingen totalt sett varit positiv vill vård- och omsorgsförvaltningen 
betona att marginalerna är små. Stora ansträngningar återstår för att upprätthålla en ekonomi i 
balans under kommande år. I 2019 års budget ingick också en tillfällig ramförstärkning om 
18 000 tkr. Det aktiva arbetet med åtgärder behöver därför fortsätta under 2020. 

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse

AC-anläggningar 154 220 66

Skogsbrynet 190 500 310

Brandsäkerhet 44 100 56

Arbetsmiljöåtgärder 394 400 6

Person-, taklyftar, rullstolar 203 200 -3

Arbetstekniska hjälpmedel 117 150 33

Diskdesinfektor 67 80 13

Sängar och madrasser 244 200 -44

Ny teknik 307 400 93

Möbler gemensamhetslokaler 429 500 71

Hjälpmedel 241 350 109

Loggbara skåp 419 700 281

Summa 2 810 3 800 990

Kommentar till investeringsredovisning
Av den totala positiva avvikelsen om 990 tkr avser närmare 600 tkr investeringarna avseende inven-
tarier till boendet Skogsbrynet samt inköp av loggbara skåp. Orsaken till avvikelserna beträffande 
dessa två prioriterade investeringar är att de inte hunnit färdigställas under året. Investeringen av 
skåp kunde inte inledas förrän efter sommaren och det nya boendet blev klart först i november.
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Bilaga: Information om 
ombudgetering av investe-
ringsmedel
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)

Nr Projektbenäm-
ning

Investerings- 
budget 2019

Använda 
investerings- 
medel 2019

Avvikelse
Ombudge- 
tering till 

2020
Kommentar

970 001 Skogsbrynet 500 190 310 310

Skogsbrynet öppnades i 
november 2019, alla in-
vesteringar är ännu ej på 
plats därav behöver om-
budgetering ske.

970 011 Loggbara skåp 700 419 281 281

Prioriterad investering, 
påbörjad men ännu ej 
slutförd.

Summa 1 200 609 591 591
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Bilaga: Uppföljning av hand-
lingsplan för jämställdhet enligt 
CEMR
Handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) fast-
ställdes av kommunfullmäktige i december 2017. I dokumentet anges vilka artiklar i deklarationen 
som prioriterats för 2018-2019 och vilka nämnder som ansvarar för åtgärder kopplat till respektive 
artikel. Planen ska följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisningar.

Nedan lämnas en kortfattad kommentar för de artiklar i deklarationen som berör vård- och 
omsorgsnämnden. Av redovisningen framgår även de mål som angetts i handlingsplanen för 
respektive artikel.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper (alla nämnder)
Handlingsplanens mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhets-
integreringen av styrningen.

Kommentar: Inom ramen för årets kompetensutveckling har chefer och utredare deltagit på ut-
bildning i Trappan-metoden. Detta är en metod Katrineholms kommun beslutat att använda i jäm-
ställdhetsintegreringsarbetet.

Fritidsenheten/barn- och ungdomsenheten inom funktionsstöd är HBTQ-certifierade. Information 
kring frågor som avser HBTQ och genus ingår i introduktionen av nya medarbetare.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd (alla nämnder)
Handlingsplanens mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhets-
integreringen av styrningen.

Kommentar: I kommunens remissanvisningar framgår att jämställdhetsintegrering ingår i kommu-
nens styrsystem. Utifrån detta ska genus/jämställdhet belysas i ärendena, vilket vård- och omsorgs-
förvaltningen tar i beaktande vid svar.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser (alla nämnder)
Handlingsplanens mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhets-
integreringen av styrningen.

Kommentar: Det har under året genomförts ett stort antal brukarundersökningar och mätningar i 
syfte att utveckla och bedöma verksamhetens kvalitet. En del mätningar, såsom Socialstyrelsens Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen?, genomförs nationellt. Andra undersökningar, exempelvis den 
återkommande mätningen av nattfasta, utförs av förvaltningen. Så långt det är möjligt redovisas och 
analyseras alla resultat könsuppdelat, bland annat för att bedöma om det finns skillnader i hur 
omsorgen och vården ges till män respektive kvinnor.
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Ett genusperspektiv ingår även olika former av egenkontroller som sker inom förvaltningen. Exem-
pelvis genomför medborgarfunktionen en granskning av den egna myndighetsutövningen. Årets 
granskning hade fokus på beviljade insatser av social tid och promenad. En iakttagelse som fram-
kom utifrån genusperspektivet var att en större andel av kvinnor än män hade insatserna social tid 
och promenad. På samma sätt kunde en omfattande granskning av brukares sociala dokumentation 
utifrån en jämställdhetsanalys klarlägga vissa utvecklingsområden att arbeta vidare med under 
2020.

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande (BIN, VIAN, VON)
Handlingsplanens mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning

Kommentar: Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att bryta eventuella föreställningar om 
könsroller vid marknadsföring av vård- och omsorgsyrkena.

Artikel 14 – Hälsa (alla nämnder)
Handlingsplanens mål: God folkhälsa

Kommentar: Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen genomfört 
en utbildning under hösten 2019 kring våld i nära relationer för personal som inte tidigare har gått 
utbildningen. Utbildningen syftar till att öka medarbetarnas möjligheter att se, fråga och agera när 
personer utsätts för våld i sina nära relationer.

Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster (SOCN, VON)
Handlingsplanens mål: Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmande för ökad 
trygghet och livskvalitet, god folkhälsa, ökad egen försörjning.

Kommentar: Det pågående införandet av IBIC (Individens behov i centrum) kommer att öka möjlig-
heterna att se till individens behov och självbestämmande. Införandet kommer även att möjliggöra 
utvecklade analyser kring utredningar, beviljandet av insatser och individuella mål, exempelvis för 
att säkerställa att det inte finns någon ojämlikhet i hur bedömningar sker.

Artikel 17 – Vård av anhöriga (SOCN, VON)
Handlingsplanens mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga 
än barn bland annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första 
hand är ett ansvar för kvinnor.

Kommentar: Anhörigstödet är en verksamhet som erbjuder stöd i form av service till vuxna an-
höriga över 18 år. Med anhörig menas någon i familjen, en släkting, nära vän eller granne. 
Anhörigstödet riktar sig till olika målgrupper och efterfrågan styr olika teman. Stöd till anhöriga ges 
inom alla vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Det är viktigt att uppmärksamma 
anhöriga och fråga hur de mår och ge dem erkännande för det stöd och hjälp de ger sina när-
stående. Vid kontakt med anhöriga tillämpas ett genusperspektiv.

Artikel 24 – Hållbar utveckling (alla nämnder)
Handlingsplanens mål: Principen om hållbar utveckling ska följas fullt ut när strategier för 
kommunens/regionens framtid planeras och utarbetas vilket innebär en väl avvägd integration av 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter, samtidigt som jämställdhet ska främjas 
och uppnås
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Kommentar: Värdegrundsfrågor är grundläggande vid planering och genomförande av vård och 
omsorgsnämndens verksamheter.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling (alla nämnder)
Handlingsplanens mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Kommentar: Kommunen tillämpar Heltid som norm, vilket innebär att alla medarbetare anställs på 
100 procent med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Detta medför ett positivt inslag för jäm-
ställdhet och möjlighet för kompetensutveckling.
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Bilaga: Uppföljning av indika-
torer
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Ungdomar som är etable-
rade på arbetsmarknaden 
1 år efter fullföljd gymna-
sieutbildning, yrkes-
program kommunala 
skolor (%)

40,1% 53,7% 30,9% 44,9%

Praktikanter i kommunala 
verksamheter, antal

69 33 36

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller stude-
rar, andel (%)

10,8% 9% 11,8% 9,9%

Ökad sysselsätt-
ning
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Arbetslöshet 16-64 år (%) 9,5% 7,4% 9,3% 9,6%

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Invånarnas bedömning av 
tryggheten i kommunen

60% 47% 76% Utfallet avser andel invå-
nare som i polisens trygg-
hetsundersökning 2018 
svarat trygg på frågan: 
”Om du går ut ensam sent 
en kväll i området där du 
bor, känner du dig då 
trygg eller otrygg?”. Ut-
fallet har förbättrats något 
jämfört med undersök-
ningen 2015, för både 
kvinnor och män.

Elever i åk 9 och år 2 som 
känner sig trygga på väg 
till och från skolan, andel 
(%)

97% 96% 96%

Elever i åk 9 och år 2 som 
känner sig trygga på stan 
eller i centrum, andel (%)

94% 91% 98%

Tryggare offent-
liga miljöer
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, VSR

Klottersanering som 
slutförts inom 24 timmar, 
andel av inkommande 
uppdrag till kommunen 
(%)

69%
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Olyckor där räddnings-
tjänstens första enhet 
kommer fram inom mål-
satt tid, andel (%)

96%

Personer som utbildats av 
räddningstjänsten kring 
olycksförebyggande och 
olycksavhjälpande åtgär-
der, antal

6 813

Olyckor där en första 
skadebegränsande åtgärd 
gjorts av enskild, andel av 
olyckor som föranlett 
räddningsinsats (%)

36%

Trygg vård & omsorg
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Personalkontinuitet inom 
hemtjänsten, antal perso-
nal som en brukare inom 
hemtjänsten möter under 
14 dagar, medelvärde

15 16 15 15 Utfallet avser 2019. Per-
sonalkontinuiteten har 
förbättrats från 2018 (16 
personer). Genomsnittet 
för riket 2019 är 16 perso-
ner.

Boende på gruppbostad 
enligt LSS som svarar att 
de känner sig trygga med 
alla i personalen, andel (%)

82% 74% 79% 84% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har förbättrats tre 
procentenheter sedan 
2017 (79 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 74 %. 
Mätningen genomförs 
ojämna år.

Boende på servicebostad 
enligt LSS som svarar att 
de känner sig trygga med 
alla i personalen, andel (%)

72% 74% 73% 71% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har försämrats åtta 
procentenheter sedan 
2017 (80 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 74 %. 
Mätningen genomförs 
ojämna år.

Brukare inom daglig 
verksamhet enligt LSS 
som svarar att de känner 
sig trygga med alla i per-
sonalen, andel (%)

84% 81% 82% 85% Utfallet avser 2017. 
Undersökningen kommer 
att genomföras igen 2020 
och därefter jämna år.

Brukare som svarar att det 
känns ganska/mycket 
tryggt att bo hemma med 
stöd från hemtjänsten, 
andel (%)

84% 86% 82% 86% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet är oförändrat sedan 
förra året. Genomsnittet 
för riket 2019 är 86 %.

Fler brukare 
inom vård och 
omsorg ska ha 
en positiv upp-
levelse kring 
bemötande, 
förtroende och 
trygghet
KS, VON, KFAB

Brukare som svarar att det 
känns ganska/mycket 
tryggt att bo på ett särskilt 
boende, andel (%)

89% 88% 86% 95% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har försämrats tre 
procentenheter sedan 
2018 (92 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 88 %.
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder 
minst två organiserade 
och gemensamma aktivi-
teter på vardagar, andel 
(%)

100% 52% Utfallet avser 2019.

Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder 
minst en organiserad och 
gemensam aktivitet per 
dag under helgen, andel 
(%)

74% 40% Utfallet avser 2019. Att 
värdet inte är 100 % beror 
till stor del på att service-
husen ingår i mätningen, 
där förutsättningarna är 
annorlunda.

Brukare inom hem-
tjänsten med bistånds-
beslut om social sam-
varo/promenad, andel (%)

45% 50% 34% Utfallet avser 2019. Första 
gången mätningen 
genomförs.

Äldre som svarar att de är 
ganska/mycket nöjda med 
de aktiviteter som erbjuds 
på sitt särskilda boende, 
andel (%)

74% 63% 75% 74% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har försämrats sju 
procentenheter sedan 
2018 (81 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 63 %.

Ökade förutsätt-
ningar för aktivi-
teter för brukare 
inom vård och 
omsorg
KULN, STN, VON

Äldre i särskilt boende 
som svarar att de upp-
lever att möjligheterna att 
komma utomhus är 
ganska/mycket bra, andel 
(%)

66% 58% 66% 65% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har försämrats sju 
procentenheter sedan 
2018 (73 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 58 %.

Äldre på särskilt boende 
som har möjlighet att välja 
mellan olika maträtter, 
andel (%)

37% 49% Utfallet avser 2019.

Brukare i särskilt boende 
vars nattfasta är mindre 
än 11 timmar (med hän-
syn taget till den enskildes 
önskemål), andel (%)

42% 39% 53% Utfallet avser mätning av 
nattfastan som genom-
fördes hösten 2019. 42 
procent av brukarna har 
vid mättillfället, en natt, en 
nattfasta kortare än 11 
timmar. Utfallet är något 
sämre än vårens mätning 
men ligger på ungefär 
samma nivå som tidigare 
år.

Äldre i särskilt boende 
med bedömd risk för 
undernäring som har en 
planerad förebyggande 
åtgärd, andel (%)

86% Utfallet avser 2018. Uti-
från pågående arbete 
centralt hos nationella 
registret går det i nuläget 
inte att få fram aktuella 
uppgifter för 2019.

Äldre som svarar att 
maten smakar ganska/ 
mycket bra på sitt sär-
skilda boende, andel (%)

79% 74% 77% 83% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har försämrats två 
procentenheter sedan 
2018 (81 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 74 %.

Måltiderna inom 
vård och omsorg 
ska utvecklas
STN, VON

Äldre som svarar att 
måltiderna på sitt sär-
skilda boende oftast/alltid 
är en trevlig stund på 
dagen, andel (%)

72% 68% 68% 80% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har försämrats sju 
procentenheter sedan 
2018 (79 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 68 %.
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Personal inom vård och 
omsorg som följer basala 
hygienrutiner och kläd-
regler, andel (%)

53% Utfallet avser 2019. Andel 
personal inom vård och 
omsorg som följer basala 
hygienrutiner och kläd-
regler utifrån alla åtta steg 
som ingår i mätningen har 
ökat sex procentenheter 
sedan 2018 (47 %).

Äldre i särskilt boende, 
korttidsboende och hem-
sjukvård med bedömd risk 
för fall som har en plane-
rad förebyggande åtgärd, 
andel (%)

Utifrån pågående arbete 
centralt hos nationella 
registret går det i nuläget 
inte att få fram aktuella 
uppgifter för 2019.

Rapporterade avvikelser 
inom hälso- och sjukvård 
som minst har en åtgärd, 
andel (%)

91% Utfallet avser 2019. Första 
gången mätningen 
genomförs.

Stärkt patient-
säkerhet inom 
vård och omsorg
VON

Äldre som svarar att det är 
mycket eller ganska lätt 
att vid behov träffa en 
sjuksköterska på sitt 
särskilda boende, andel 
(%)

75% 75% 72% 79% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har försämrats två 
procentenheter sedan 
2018 (77 %), men resulta-
tet är bättre än 2017 (71 
%). Genomsnittet för riket 
2019 är 75 %.

Brukarbedömning grupp-
bostad LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som 
är viktiga hemma, andel 
(%)

75% 78% 85% 67% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har förbättrats tre 
procentenheter sedan 
2017 (72 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 78 %. 
Mätningen genomförs 
ojämna år.

Boende på servicebostad 
enligt LSS som svarar att 
de får bestämma om 
saker som är viktiga 
hemma, andel (%)

82% 83% 80% 85% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har försämrats tre 
procentenheter sedan 
2017 (85 %). Genomsnittet 
för riket är 83 %. Mät-
ningen genomförs ojämna 
år.

Brukare inom daglig 
verksamhet enligt LSS 
som svarar att de får 
bestämma om saker som 
är viktiga, andel (%)

70% 73% 68% 69% Utfallet avser 2017. 
Undersökningen kommer 
att genomföras igen 2020 
och därefter jämna år.

Brukare med hemtjänst 
som svarar att personalen 
oftast/alltid tar hänsyn till 
åsikter och önskemål, 
andel (%)

90% 86% 89% 92% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har förbättrats en 
procentenhet sedan 2018 
(89 %). Genomsnittet för 
riket 2019 är 86 %.

Ökad möjlighet 
till delaktighet 
och inflytande
SOCN, VON

Brukare med hemtjänst 
som svarar att de 
oftast/alltid kan påverka 
vilka tider de får stöd, 
andel (%)

64% 60% 63% 67% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har förbättrats sju 
procentenheter sedan 
2018 (57 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 60 %.
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Brukare inom särskilt 
boende som svarar att 
personalen oftast/alltid tar 
hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%)

83% 79% 83% 85% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet är oförändrat sedan 
förra året. Genomsnittet 
för riket 2019 är 79 %.

Äldre inom särskilt 
boende som svarar att de 
oftast/alltid kan påverka 
vilka tider de får hjälp av 
personalen, andel (%)

63% 60% 56% 77% Utfallet avser 2019. Resul-
tatet har försämrats sex 
procentenheter sedan 
2018 (69 %). Genomsnittet 
för riket 2019 är 60 %.

Anhörigstödet 
ska utvecklas
SOCN, VON

Träffar för anhöriga som 
socialförvaltningens 
öppenvårdsavdelning 
erbjuder, antal

52

Bildningsnämndens totala 
kostnader för placeringar 
(mnkr)

5 261 
mnkr

Vård- och omsorgs-
nämndens totala kostna-
der för externa boende-
placeringar inom LSS 
(mnkr)

12 mnkr Utfallet avser helår 2019.

Socialnämndens totala 
kostnader för placeringar 
(mnkr)

60 mnkr

Genomsnittlig vårddygns-
kostnad socialnämndens 
institutionsplaceringar av 
barn och unga (kr)

3 389 kr 0 kr 0 kr

Genomsnittlig vårddygns-
kostnad socialnämndens 
institutionsplaceringar av 
vuxna (kr)

2 370 kr 0 kr 0 kr

Totalt antal vårddygn 
socialnämndens institu-
tionsplaceringar avseende 
barn och unga

7 600

Totalt antal vårddygn 
socialnämndens institu-
tionsplaceringar avseende 
vuxna

7 000

Kommunens 
kostnader för 
placeringar ska 
minska
BIN, SOCN, VON

Barn och unga placerade i 
jour/familjehem som 
andel av totalt antal place-
rade barn och unga (%)

73% 74% 72%

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal

8 440Fler ska delta 
aktivt i kultur-, 
idrotts- och 
fritidslivet
KS, BIN, KULN, 

Besök på Perrongen, 
Lokstallet, antal

61 641
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Deltagartillfällen kultur-
förvaltningens program-
verksamhet, antal

4 510 1 499 844

Aktiva låntagare Katrine-
holms bibliotek, antal

11 004 5 587 3 908

Besökare Konsthallen, 
antal

22 933

Deltagartillfällen i idrotts-
föreningar, antal/inv 7-20 
år

23 27 19 26

Besökare simhallen, antal 84 801

Besökare Duveholms-
hallen, antal

0

STN, SOCN, VON

Aktiva föreningar inom 
kultur, idrott och fritid 
som får bidrag, antal

104

Arrangemang för barn och 
unga (inkl arrangemang 
på lov) som andel av totalt 
antal arrangemang inom 
kulturförvaltningens 
programverksamhet (%)

57%Kultur, idrott och 
fritid för barn 
och unga ska 
prioriteras
KS, BIN, KULN, 
STN, VON

Bokningar med juniortaxa 
som andel av totalt antal 
bokningar på Sport-
centrum (%)

71%

Könsfördelning besök på 
Perrongen, Lokstallet, 
andel flickor/kvinnor (%)

37%

Könsfördelning deltagar-
tillfällen kulturförvaltning-
ens programverksamhet, 
andel pojkar/män (%)

36%

Könsfördelning aktiva 
låntagare biblioteket, 
andel pojkar/män (%)

36%

Jämställda kultur- 
och fritidsverk-
samheter
KS, BIN, KULN, 
STN, VON

Könsfördelning deltagare 
7-25 år idrottsföreningar 
med LOK-stöd, andel 
flickor/kvinnor (%)

Hållbar miljö
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Ökad energi-
effektivitet i 
kommunens 
lokaler
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 

Minskad energiintensitet 
(el och värme) i kommu-
nala verksamhetslokaler 
som ägs och förvaltas av 
KFAB jämfört med basår 
2007, (kWh/m2)

15%
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

VON, KFAB, KIAB Minskad energiintensitet 
(el och värme) i kommu-
nala verksamhetslokaler 
som ägs av kommunen 
och förvaltas av KFAB 
jämfört med basår 2007, 
(kWh/m2)

28%

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Månadsanställda som 
fortsätter arbeta efter att 
ha fyllt 65 år, antal

61 39 22

Månadsanställda som fått 
möjlighet till studier på 
arbetstid, antal

Tillsvidareanställda som 
slutat på egen begäran, 
antal

77 57 20

Påbörjade rekryteringar 
där tjänsten tillsatts, andel 
(%)

Indikatorn kan inte mätas 
på ett tillförlitligt sätt.

Säkrad kompe-
tensförsörjning
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

Månadsanställda som 
arbetar heltid, andel (%)

62,6% 59,5% 81,3%

Resultat i undersökningen 
kring hållbart medarbe-
tarengagemang, HME 
totalt

80 79 80 79

HME delindex ledarskap 78 78 78 79

HME delindex motivation 82 79 82 80

Ökat medarbe-
tarengagemang
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

HME delindex styrning 80 78 80 78

Frisktal, tillsvidare-
anställda som under de 
senaste tolv månaderna 
har haft högst 5 sjukfrån-
varodagar, andel (%)

Sjukfrånvaro total, (%) 7% 6,6% 7,5% 5,5%

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda mer än 59 dagar 
som andel av total sjuk-
frånvaro, (%)

45% 42%

Förbättrad hälsa 
för kommunens 
medarbetare
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

Sjukfrånvaro totalt (%) 8,6% 9,1% 6,3%

Andel invånare som får 
svar på en enkel e-post-
fråga inom en arbetsdag, 
(%)

85% 84%Kommunens 
tillgänglighet för 
invånarna ska 
öka
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Andel invånare som får ett 
direkt svar på en enkel 
fråga när de tar kontakt 
med kommunen via tele-
fon, (%)

59% 56%
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Gott bemötande via tele-
fon, andel av maxpoäng 
(%)

86% 88%

Besökare som uppger att 
de hittade vad de sökte på 
webbplatsen, andel (%)

66%

Ärenden som hanteras 
genom e-tjänster (ex-
terna), antal

3 309

Besökare som nyttjar 
MerÖppet på Kulturhuset 
Ängeln, antal

406

Besök på Kontaktcenter, 
antal

17 491

Ärenden som hanteras av 
Kontaktcenter (via besök, 
telefon, e-post), antal

4 271 2 282 1 967

Resultat som andel av 
skatt och generella stats-
bidrag (inkl utjämning), 
kommun (%)

-0,6% Utfallet avser jan-aug 
2019, för kommunen som 
helhet.

Resultatet ska 
uppgå till minst 
en procent av 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Årets resultat som andel 
av skatt & generella stats-
bidrag kommun, (%)

0,1% 1,3%

Förändring nettokost-
nader (%)

4,4%

Förändring skatteintäkter 
och generella statsbidrag 
(inkl utjämning) (%)

3,3%

Nettodriftskost-
naderna ska inte 
öka snabbare än 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON Nettokostnad som andel 

av skatt och generella 
statsbidrag kommun, (%)

100% 99%
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Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-05 VON/2019:1 - 110
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 

Val av ny kontaktpolitiker för Lövåsgården och 
Vallgården
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Mårten Grothérus (L) som ny kontaktpolitiker för 
Lövåsgården och Vallgården för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Emma Bäck (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
Utöver detta uppdrag är Emma vald som kontaktpolitiker för Lövåsgårdens vård-/ 
demens- och korttidsboende samt Vallgårdens vård-/demensboende.

Gruppledare Joha Frondelius (KD) föreslår att Mårten Grothérus (L) väljs som ny 
kontaktpolitiker.

Mona Kjellström
Nämndsekreterare

____________________ 

Beslutet skickas till: Den valda, enhetschefer Lövåsgården och Vallgården, 
nämndsekreteraren, akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Vård-  och omsorgsförvaltningen 2020-02-04
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 4 februari 2020 utifrån tillsyn av nattbemanning samt av enskildas 
individuella behov av insatser, trygghet och säkerhet på Strandgårdens särskilda 
boende. 
Av beslutet framgår att IVO inte har uppmärksammat några brister inom de områden 
som tillsynen omfattat. IVO har därför avslutat ärendet. IVO kan dock komma att följa 
upp beslutet. Hnr 2020:168

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 20 januari 2020:
§ 9: Giltighetstid för Anvisningsdokument för föreningsstöd. Hnr 2020:143

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollrapport från oanmälda inspektioner:
 Lövåsgårdens avdelningskök den 7 februari 2020. Inga avvikelser konstaterades. Hnr 

2020:194
 Café Lövet den 7 februari 2020. Inga avvikelser konstaterades. Hnr 2020:196

 Norrgläntans demensboende den 12 februari 2020. Inga avvikelser konstaterades. 
Hnr 2020:210

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från brukarråd på Furuliden den 12 februari 2020. Hnr 2020:202
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