
PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-02-25 Duveholmsgymnasiets aula, klockan 13:15 – 16-15
Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, 

Marian Loley (KD) andra vice ordförande, Lennart Olsson (S), Ing-Britt Pettersson (S), 
Annie-Marie Carlsson (M), Ann-Charlotte Olsson (C), Mårten Grothérus (L), 
Göran Svenningsson (V), Britt Gustafsson (SD)

Beslutande ersättare Marita Sundqvist (S), Ewa Fager (S), Ajrula Ismailji (S)

Ersättare Lilian Lunde (S), Barbro Skogberg (S), Björn Wahlund (L)

Övriga deltagande Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, ekonom Eva Glennåker, 
verksamhetsstrateg Lars Hernevid

Deltagare via distans: medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn (§§ 24-27), 
utredare Lars Carlberg (§§ 28-29), utredare Cecilia Nordqvist (§ 36), 1:e handläggare 
Andreas Karlsson (§ 38)

Ordförande: Ulrica Truedsson (S)

Sekreterare: Mona Kjellström

Utsedd justerare: Annie-Marie Carlsson (M)
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och tid

Digital signering 2021-03-02

Paragrafer § 22-   § 39

Datum för anslags uppsättande: 2021-03-03 Datum för anslags nedtagande:  2021-03-25

Förvaringsplats av protokollet

Vård-  och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 22   

Fastställande av dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

____________
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§ 23   

Information - ekonomi 
Ekonom Eva Glennåker redogör för det ekonomiska läget.

För januari månad 2021 redovisas en positiv avvikelse mot budget på 679 000 kronor.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Göran Svenningsson (V), 
Björn Wahlund (L) samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid och förvaltningschef 
Anna-Lena Ramstedt.

________________
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§ 24   

Aktuell verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
 Vaccinering för covid-19 på särskilda boenden för äldre är nu klar. 

Inom hemtjänsten/hemsjukvården pågår vaccinering. De som kan tar sig själva till 
vårdcentralen. Förvaltningens sjuksköterskor vaccinerar dem som inte har möjlighet 
att ta sig vårdcentral. Vaccineringen beräknas vara klar vecka 9 med ett uppsam-
lingsheat vecka 13. 
Cirka 950 medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen har vaccinerats och 
beräknas ha fått den andra dosen senast 1 mars 2021. 
Förvaltningen planerar nu tillsammans med regionen för vaccinering inom områdets 
funktionsstöd med start vecka 10.

 För närvarande finns ingen smitta av covid-19 inom förvaltningens verksamheter.

 Rekrytering av ny verksamhetschef för äldreomsorgen pågår.

 En ny utredning enligt lex Sarah är påbörjad om brister i bemötande inom äldre-
omsorgen.

 Katrineholm kan rekvirera 635 512 kronor av statsbidrag för att arbeta med teknik, 
kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen. För att ansöka om bidraget krävs 
besvarande av Socialstyrelsens enkät om uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och 
välfärdsteknik i kommunerna.  En ekonomisk redovisning som visar hur medlen 
använts ska rapporteras till Kammarkollegiet senast 31 mars 2022.

 Stimulansmedel för Äldreomsorgslyftet ger Katrineholm möjlighet att rekvirera 13 
miljoner. Utlysningen kommer den 26 februari 2021 där det tydligt framgår hur 
pengarna får användas. 

 Katrineholms kommun har fått statsbidrag för Uppdrag Psykisk hälsa år 2021. 
670 541 kronor för utvecklingsarbete och 335 271 kronor för kunskapsbaserad och 
säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samtliga förvaltningar i kommunen kan 
söka medel senast den 26 februari 2021. Ansökningarna ska kopplas till förbättringar 
inom psykisk hälsa och gynna kommuninvånarna.  
Ny processledare för Uppdrag Psykisk hälsa tillträder den 15 mars 2021. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
Två rutiner har uppdaterats för att omfatta identifiering och genomförande av vaccine-
ring mot covid-19. Det gäller rutinen för inflyttning på särskilt boende för äldre samt 
rutinen för in- och utskrivning i hemsjukvården. Arbete pågår för att säkerställa vaccina-
tionsbehov hos nya brukare med biståndsbedömda insatser i ordinärt boende och 
trygghetslarm.
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Byggkommitténs ordförande Lennart Olsson (S)
Byggkommitten har besökt de nya lokalerna i gruppbostaden Humlen (Köpmangatan).

Lennart framför ett tack till all personal inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S).

____________
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§ 25   

Redovisning av delegationsbeslut 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas beslut som fattats med stöd av gällande delegation på nämndens 
vägnar enligt gällande delegationsordning.

Tjänstemannabeslut

Datum Typ av beslut Beslutande

2021-01-01--31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare

2021-01-01--31 Färdtjänst Handläggare

2021-01-01--31 Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 

Handläggare

2021-01-01--31 Socialtjänstlagen Handläggare

Ordförandebeslut

Datum Typ av beslut Beslutande

2021-02-12, § 5
Anslaget 2021-02-12

Vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde den 25 
februari 2021 inte öppet för 
allmänheten

Ulrica Truedsson, 
ordförande

Utskottsbeslut

Datum Typ av beslut Beslutande

2021-02-04, §§ 1-6 Individärenden Enskilda utskottet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

_______________
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§ 26 VON/2020:60  709

Yttrande över IVO:s kompletterande begäran om 
klagomål och synpunkter mot hälso- och sjukvården 
(Dnr 3.4.1-59878/2020-15) 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens bedöm-
ning och översänder den som nämndens egen till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) översände den 18 december 2020 en anmälan 
med klagomål mot hälso- och sjukvården. 
Vård- och omsorgsnämnden yttrade sig över anmälan den 28 januari 2021, § 7.

IVO har den 13 januari 2021 översänt en underrättelse med kompletterande begäran 
om yttrande från vårdgivaren över tillkomna uppgifter gällande klagomålet. IVO har 
förlängt svarstiden från den 17 februari till den 8 mars 2021.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
I utredningen, som genomförts inom vård- och omsorgsförvaltningen, framkom brister 
gällande dokumentation i patientjournal. Det saknas dokumentation av aktuella hälso-
status och vårdplaner. Även dokumentation utifrån samverkan mellan läkare, sjuk-
sköterska, patient och/eller närstående saknas. I utredningen och vid intervju med sjuk-
sköterskor framkom att muntlig dialog och information har getts frekvent till patient och 
närstående. Detta är dock inte dokumenterat i patientjournal. 

Utifrån Lex Maria-anmälan är en handlingsplan framtagen och förbättringsarbetet inom 
vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter utifrån planen där dokumentation i patient-
journal är ett av tre förbättringsområden. 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
Göran Svenningsson (V) samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn.

_______________

Beslutet skickas till: IVO, MAS, akten
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§ 27 VON/2020:73  709

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen år 
2020.

Patientsäkerhetsberättelsen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2021.

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 patientsäkerhets-
berättelse. Där ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under före-
gående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka 
resultat som har uppnåtts. 

Ärendets handlingar
 Patientsäkerhetsberättelse år 2020

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Göran 
Svenningsson (V), Marian Loley (KD) och Björn Wahlund (L) samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Eva Gyllhamn och förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

_______________

Beslutet skickas till: MAS, intranätet, akten
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§ 28 VON/2021:10  040

Kvalitetsberättelse 2020 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.

Kvalitetsberättelsen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 6/2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande styrdokument för kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvalt-
ningen ska en kvalitetsberättelse upprättas årligen. 

Kvalitetsberättelsen beskriver förvaltningens kvalitetsarbete under kalenderåret 2020. 
I berättelsen framgår hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet bedrivits 
under året, vilka åtgärder som vidtagits, vilka resultat som uppnåtts samt vilka förbätt-
ringsområden som uppmärksammats. 

Kvalitetsarbetet redovisas på en förvaltningsövergripande nivå samt att det görs några 
fördjupningar inom ett par centrala områden i kvalitetsarbetet.  

Ärendets handlingar
 Kvalitetsberättelse 2020 Vård- och omsorgsförvaltningen, 2021-02-04.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
Björn Wahlund (L) samt utredare Lars Carlberg och verksamhetsstrateg Lars Hernevid.

_______________

Beslutet skickas till: Communis, akten
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§ 29 VON/2018:43  710

Redovisning av uppdrag om framtagande av 
Boendeplan - prioriteringsordning av renovering av 
särskilda boenden för äldre med flyttkedja 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till boendeplan med priori-
teringsordning.

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar boendeplanen till kommunstyrelsen som 
redovisning av det särskilda uppdraget om planering för utveckling av boendeplatser för 
vård- och omsorgsnämndens brukare. 

Boendeplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 7/2021.

Sammanfattning av ärendet
Boendeplanen ger en översiktlig bild över de steg som skall tas för att uppfylla målen om 
utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, som finns i Kommunplan 
2019 – 2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre och förslaget 
sträcker sig till 2028. 

Dokumentet återrapporterar det särskilda uppdraget från kommunstyrelsen om plane-
ring för utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare i samråd 
med KFAB (KS 2020-05-27 § 86). Utbyggnaden av platser för gruppbostäder LSS och 
socialpsykiatrin tas upp i den mån den påverkar boendeplaneringen för särskilt boende 
för äldre.

Alla vård- och omsorgsförvaltningens särskilda boenden för äldre förutom Lövåsgården 
är i olika grad i behov av renovering och anpassning, till exempel utifrån nuvarande 
brand- och smittskyddskrav.  Planeringen som presenteras i förslaget visar en av flera 
möjliga vägar att genomföra denna process. 

Boendeplanen har tagits fram i samråd med representanter och funktioner på vård- och 
omsorgsförvaltningen och KFAB. Förslaget är noga övervägt utifrån många olika faktorer, 
såsom vikten av att under processens gång bibehålla så många omvårdnads- och 
demensplatser som är möjligt. Förslaget tar hänsyn till budgetprocesserna som krävs 
inför renoveringarna och beskriver även hur flyttar av brukare på boenden kan göras. 
Vid varje delmoment i processen för renovering och flyttar kommer det att finnas behov 
av ytterligare ställningstaganden och beslut inför budget- och detaljplanering. Utred-
ningens förslag till planering bör därför ses som ett övergripande inriktningsbeslut.

För att om möjligt öka översiktligheten har processen delats in i ett antal steg utifrån två-
årsperioder. Detaljplaneringen är mer utförlig för de första stegen, då förutsättningarna 
kan förändras längre fram.
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 I steg 1 beskrivs det inledande arbetet som redan gjorts utifrån tidigare inriktnings-
beslut. 

 I steg 2, som beräknas vara ungefär 2021 - 2022, ligger fokus framför allt på 
Strandgården och Furuliden, samt Pantern SÄBO och Norrgläntan.

 I steg 3, som beräknas vara ungefär 2023 – 2025, ligger fokus framför allt på 
Igelkotten hus 1-3 (servicehuset), Igelkotten hus 4 (SÄBO och socialpsykiatri), samt 
Vallgården.

 I steg 4, beräknat till 2026 - 2028, ligger fokus på Pantern servicehus, Almgården i 
Julita och Yngaregården i Björkvik.

Till handlingarna hör också en processkarta där förslaget presenteras i ännu mer över-
siktlig form. 

Ärendets handlingar
 Förslag till Boendeplan – prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för 

äldre med flyttkedja

 Bilaga till boendeplan – förtydligande processbeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
Göran Svenningsson (V) samt utredare Lars Carlberg.

_______________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, förvaltningsledning, akten

Kopia för kännedom: KFAB
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§ 30 VON/2020:45  719

Yttrande över IVO:s beslut utifrån tillsyn av medicinsk 
vård och behandling vid covid-19 (3.5.1-21348/2020-17) 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens förslag 
till yttrande och översänder det som nämndens eget till Inspektionen för vård och 
omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn av medicinsk vård och 
behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på 
särskilt boende som drivs av vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun. 
I tillsynen har IVO granskat om det funnits förutsättningar för att ge god vård till dessa 
personer. 
IVO har i tillsynen funnit följande brister i vård- och omsorgsnämndens verksamheter:

Det har, vid de särskilda boenden som ingår i aktuell tillsyn, inte funnits förutsättningar 
för att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård av god kvalitet till äldre med 
misstänkt eller konstaterad covid-19. 

Det går, vid de särskilda boenden som ingår i aktuell tillsyn, inte att följa vården till äldre 
med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende pga. brister i 
hälso- och sjukvårdsjournalerna.

IVO begär att nämnden ska redovisa sin inställning till de brister som IVO konstaterat. 
Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder som nämnden i sitt syste-
matiska patientsäkerhetsarbete har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till 
rätta med bristerna. Redovisningen ska innehålla uppgifter om när eventuella åtgärder 
genomfördes eller kommer att genomföras. Redovisningen ska vara IVO tillhanda senast 
den 15 mars 2021.

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande som redovisar 
inställningen till de brister som IVO konstaterat utifrån den genomförda tillsynen. 
Redovisningen innehåller även de åtgärder som nämnden i sitt systematiska patient-
säkerhetsarbete har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med 
bristerna. Redovisningen innehåller uppgifter om när eventuella åtgärder genomfördes 
eller kommer att genomföras.

Ärendets handlingar
 IVO:s beslut 2021-02-02

 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande 2021-02-24
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Björn 
Wahlund (L) och Lennart Olsson (S) samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid.

_____________

Beslutet skickas till: IVO, ledningsgruppen, berörda enhetschefer, MAS, akten
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§ 31 VON/2020:29  041

Årsredovisning 2020 för vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2020 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen.

Årsredovisningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 8/2021.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning avseende 2020.

Trots svåra förutsättningar utifrån coronapandemin visar uppföljningen av resultat-
målen att förvaltningen uppnår en bibehållen nivå inom samtliga målområden. Inom 
några resultatmål kan en viss förbättring ses. Den ekonomiska utvecklingen totalt sett 
har varit positiv och visar en ekonomi i balans. För 2020 redovisas en positiv avvikelse 
mot budget om +8 676 tkr. Bortsett från de statsbidrag som vård- och omsorgsförvalt-
ningen fått för Covid-19 har förvaltningen gjort ett nollresultat. 

Avvikelse gentemot budget inom respektive verksamhet enligt driftsredovisning 
(tkr)

Förvaltningsgemensamt 13 391
Förvaltningskontor 1 275
Äldreomsorg -5 217
Funktionsstöd -773
Resultat 8 676

Av 2020 års investeringsbudget om 11 716 tkr återstår 7 875 tkr. Av den återstående 
delen föreslås 7 312 tkr att ombudgeteras till 2021.  Den största delen avser inventarier 
till Dufvegården och ny gruppbostad, orsaken till avvikelserna är att dessa investeringar 
försenats under året.

Ärendets handlingar
 Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2020.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Björn 
Wahlund (L) och Göran Svenningsson (V) samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid.

_______________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Communis, akten
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§ 32 VON/2020:11  049

Redovisning av genomförd internkontroll 2020 för 
vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 
2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Internkontrollrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- 
och omsorgsnämndens handling nr 9/2021.

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 ansvars-
området vid sitt sammanträde den 27 februari 2020 (§ 26). Enligt kommunens regle-
mente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovis-
ningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer.

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

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

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

Ärendets handlingar
 Förslag till internkontrollrapport för vård- och omsorgsnämnden 2020.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
Björn Wahlund (L) samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid.

_______________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten, Communis

Comfact Signature Referensnummer: 1044249
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§ 33 VON/2021:9  049

Internkontrollplan 2021 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2021.

Internkontrollplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 10/2021.

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 
2020 års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2021. 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 2021.

Ärendets handlingar
 Förslag till vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2020.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
verksamhetsstrateg Lars Hernevid.

_______________

Beslutet skickas till: Ledningsgrupp, verksamhetsstrateg för info till berörda, Communis, 
akten

Comfact Signature Referensnummer: 1044249
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§ 34 VON/2021:5  027

Kompetensförsörjningsplan 2021-2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till kompetensförsörjningsplan 
för 2021-2022 som sin egen. 

Kompetensförsörjningsplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2021.

Sammanfattning av ärendet
I Katrineholms kommun ska alla förvaltningar ha en kompetensförsörjningsplan som 
utgår från verksamhetsplanen och den ska fungera som ett stöd i att hantera uppdrag 
och möta utmaningar. 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att möjliggöra verksamhetens mål och till-
godose dess behov genom att behålla och utveckla befintlig kompetens, tydliggöra 
kommande kompetensbehov samt hur vi bemöter dessa. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kompetensförsörjningsplan 
för 2021-2022 utifrån den kommungemensamma mallen. 
Planen har tagits fram av en arbetsgrupp efter samråd med respektive ledningsgrupp 
och kommunens HR-enhet.

Ärendets handlingar
 Förslag till kompetensförsörjningsplan för vård- och omsorgsförvaltningen, 

2021-01-27

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Marian 
Loley (KD), Ann-Charlotte Olsson (C) och Lennart Olsson (S) samt verksamhetsstrateg 
Lars Hernevid.

_______________

Beslutet skickas till: Ledningsgruppen, Intranätet Communis, akten

Comfact Signature Referensnummer: 1044249
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§ 35 VON/2021:4  709

Ansökan om statsbidrag för personliga ombud 2021 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

 Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens ansökan 
till länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud 2021.

 Nämnden ställer sig bakom verksamhetsplanen 2021 för personliga ombud. 

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har den 20 november 2020 översänt information om ansökan om stats-
bidrag för verksamhet med personliga ombud år 2021. 

Kommuner som driver verksamhet med personliga ombud för vissa personer med 
psykiska funktionsnedsättningar enligt SFS 2013:522, har möjlighet att ansöka om stats-
bidrag för verksamheten 2021.

Ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 mars 2021. 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. Till ansökan ska en verksamhetsplan eller motsvarande för verksamheten 
bifogas.

Efter beslut måste de kommuner som beviljas statsbidrag rekvirera medlen från läns-
styrelsen genom en särskild begäran om utbetalning.

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ansökan för 2021 års verksamhet.

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

2021.
 Verksamhetsplan 2021 för personliga ombud i Katrineholm och Flen.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
Göran Svenningsson (V) samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

_______________

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, enhetschef medborgarfunktionen, akten

Kopia för kännedom: Flens kommun

Comfact Signature Referensnummer: 1044249
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§ 36 VON/2021:15  025

Redovisning arbetsmiljö 2020 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger sammanställningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. I praktiken sköts 
dock arbetsmiljöarbetet av tjänstepersoner utifrån delegation av fördelning av arbets-
miljöuppgifter. 

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet sammanställer förvaltningen rappor-
terade arbetsskador och tillbud en gång per år.

Förvaltningens bedömning
Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud ökade under 2020 jämfört med året 
innan. Rapporterade tillbud av typen kontakt med kemiskt ämne kroppsvätska eller 
smittämne ökade från ett par år 2019 till 123 år 2020. Det beror sannolikt på 
coronapandemin. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen fokus på arbets-
miljö och trivsel i arbetet. Förvaltningen avser att fortsätta med informationsspridning 
bland såväl medarbetare som chefer i syfte att fortsätta att utveckla arbetet mot en god 
arbetsmiljö.

Ärendets handlingar
 Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
utredare Cecilia Nordqvist.

_______________

Beslutet skickas till: Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1044249
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§ 37 VON/2020:19  700

Redovisning inkomna synpunkter perioden juli–
december 2020 
Vård- och omsorgsnämndens 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 2020 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 2020

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

___________

Beslutet skickas till: Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1044249
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§ 38 VON/2021:1  709

Redovisning inkomna domar 2020 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna domar under 2020 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 över-
klagan = 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 2020

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 1:e 
handläggare Andreas Karlsson.

_______________

Beslutet skickas till: Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1044249
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§ 39   

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 18 januari 2021:

 § 14 Förändring av allmänt nämndreglemente. Hnr 2021:107, 111

 § 17 Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete 2021-2023. 
Hnr 2021:115, 116

 § 21 Ny gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Uppdrag åt vård- och omsorgsnämnden att inleda processen med planering av 
lokaler för verksamhet i enlighet med beslut fattat på vård- och omsorgsnämndens 
vägnar daterat 2021-01-12. Hnr 2021:105 

Protokollsutdrag den 15 februari 2021:

 § 27 Entledigande av Felix Lundqvist (S) från uppdraget som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden samt utseende av Barbro Skogberg (S) som ny ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. Hnr 2021:230

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Delegationsbeslut den 23 februari 2021 om registrering av livsmedelsanläggning på 
Dufvegården samt beslut om avgift. Hnr 2021:231

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

______________

Comfact Signature Referensnummer: 1044249
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