
PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-08-25 i KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, klockan 13:15 – 14.20
Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, 
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Björn Wahlund (L), Göran Svenningsson (V), Britt Gustafsson (SD)

Beslutande ersättare Ewa Fager (S)

Ersättare Lilian Lunde (S), Barbro Skogberg (S), Franca Baban (S), Emil Åhl (KD), Whera Nyvell (MP)

Övriga deltagande Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef 
funktionsstöd Gunilla Pettersson, verksamhetschef äldreomsorg Anneli Andersson, 
controller Marie Myrbeck, verksamhetsstrateg Lars Hernevid

Undersköterskorna Louise Eriksson och Marie-Louise Dahlqvist (§§ 50-52)

Carina Bergius, Katrineholms Kuriren (§§ 50-52)

Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)

Utsedd justerare: Dan Jonsson (S)
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Justeringens plats 
och tid

Digital signering 2022-08-29

Paragrafer § 50 - § 64

Datum för anslags uppsättande 2022-08-30 Datum för anslags nedtagande 2022-09-21

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 50 Utdelande av kvalitetsutmärkelse 2022

§ 51 Fastställande av dagordning

§ 52 Information - värdegrundsarbetet

§ 53 Information - ekonomi

§ 54 Månadsrapport juni-juli 2022

§ 55 Aktuell verksamhetsinformation

§ 56 Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2022

§ 57 Redovisning av delegationsbeslut

§ 58 Yttrande över remissen Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

§ 59 Yttrande över remissen Övergripande kompetensförsörjningsplan

§ 60 Förslag om revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgs-
nämndens verksamhet

§ 61 Förslag om revidering av KF 4.14 Färdtjänsttaxa

§ 62 Underlag för övergripande plan med budget

§ 63 Redovisning av synpunkter januari-juni 2022

§ 64 Meddelanden
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§ 50 VON/2022:21

Utdelande av kvalitetsutmärkelse 2022 
Sammanträdet inleds med nämndens utdelning av 2022 års kvalitetsutmärkelse.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 16 juni 2022, § 66, att 2022 års kvalitets-
utmärkelse ska delas ut till värdegrundsledarna Louise "Kickis" Eriksson och Marie-
Louise "Marre" Dahlqvist med följande motivering:

”Marre och Kickis har arbetat med värdegrundsarbete och utbildat några personer 
sedan 2014. När förvaltningen fick möjlighet att utbilda nya värdegrundsledare och 
chefer har de lagt upp en utbildningsplan och satt ihop en utbildning med de viktig-
aste delarna. 

Arbetet har genomförts under 2021 och de har hittills utbildat ca 100 personer. 

De har med glädje och engagemang drivit detta viktiga arbete och inspirerat nya och 
gamla värdegrundsledare. Att arbeta enligt värdegrunden är inget konstigt eller 
svårt utan det ska vara en naturlig del av arbetet.”

Louise och Marie-Louise jobbar som undersköterskor på Dufvegården respektive 
Norrgläntan.

Utmärkelsen ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett gott arbete, eller en god idé. Det 
kan till exempel vara ett förslag på en ny teknisk lösning eller en metod som sparat tid 
eller som ökar träffsäkerheten eller måluppfyllelsen i vården. 

Summan som delas ut är 15 000 kronor. 

Priset ska användas för att främja gruppens eller individens arbete och bidra till ökad 
måluppfyllelse. Kommunens och förvaltningens värdegrund ska gälla då aktiviteter 
genomförs. Enhetschef fattar beslut om hur priset får användas. Priset ska användas 
senast det år det delats ut.

Louise och Marie-Louise framför ett varmt tack för priset.

Kopia till: Akten, Louise Eriksson, Marie-Louise Dahlqvist, enhetschef Sandra Hielte och 
Jessica Zingmark
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§ 51

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

 Punkten ”Information – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” flyttas fram till 
sammanträdet den 29 september 2022.
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§ 52

Information - värdegrundsarbetet 
Undersköterskorna Louise Eriksson och Marie-Louise Dahlqvist informerar om deras 
arbete med värdegrunden. De har utbildat värdegrundsledare, chefer, förvaltnings-
ledning och personalgrupper.

Utbildningen innehåller avsnitt om RÖTT (Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit), 
bemötande, personalpolitiska programmet, lärande organisation, eget ansvar och fall-
beskrivningar.

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S), Lilian Lunde (S), Göran 
Svenningsson (V), Ewa Fager (S) och Ann-Charlotte Olsson (C).

Nämnden tackar för informationen.
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§ 53

Information - ekonomi 
Controller Marie Myrbeck redovisar det ekonomiska läget. 

I juli 2022 redovisas en ackumulerad positiv avvikelse mot budget på +15 932 000 
kronor. Den lagda prognosen på +6 600 000 kronor kommer att justeras vid delårs-
rapporteringen i september. 

Under informationen yttrar sig även Björn Wahlund (L) och Marie-Louise Karlsson (S).
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§ 54 VON/2022:33

Månadsrapport juni-juli 2022 

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

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram månadsrapport för juni-juli 2022. 

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

Ärendets handlingar
 Månadsrapport för juni-juli 2022

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

Beslutet skickas till: Akten
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§ 55

Aktuell verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
 I veckan fanns 16 brukare smittade i covid. Även personal är smittad.

 Den 1 september 2022 startar vaccination med femte dosen mot covid. Boende på 
särskilda boenden och inskrivna i hemsjukvården prioriteras först. 

 Arbetsmiljöverket (AMV) har tidigare genomfört en inspektion i kommunen med 
fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid inspektionen framkom vissa 
brister. Två av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter besöktes utifrån 
utrymning vid brand. Där framkom brister i rutiner för individuella riskbedömningar 
för brukares utrymningsförmåga i trapphus. 
Förvaltningen har skickat svar till AMV och beslut avvaktas. Framtagna dokument är 
avstämda med fackliga parter (kommunal) och Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
Förvaltningen kommer att erbjuda personer att flytta till LSS-boendena Strand-
gården och Hämplingen i syfte att uppfylla AMV:s krav. AMV:s krav kan komma att få 
konsekvenser framåt för boendestrukturen inom LSS.

 Boendeplanen behöver revideras då tidsplanen inte stämmer pga. viss förskjutning. 
Strandgården: Panterns särskilda boende flyttar in början av september (16 
brukare). 2 avdelningar med 16 platser öppnas för de som står i kö. 
2 avdelningar hålls tomma för att för att kunna erbjuda Norrgläntans brukare plats 
renoveringen.
Pantern: Byggprocessen startar i mitten av september 2022 och beräknas klart första 
kvartalet 2023. 
Furuliden: Byggprocessen planeras att starta den 1 oktober 2022 och beräknas stå 
klart efter sommaren 2024.

 Tolv personer, som inte har fått något erbjudande, står i kö till särskilt boende. Fyra 
av dessa vistas på korttidsplats i väntan på boende.

 Allvarliga avvikelser inom hälso- och sjukvården: 
En lex Mariaanmälan ska kompletteras med svar senast den 31 augusti. 
IVO har avslutat en lex Mariaanmälan och bedömer att vårdgivaren vidtagit relevanta 
åtgärder. 
Några nya avvikelser har kommit in under sommaren och utreds nu.

 Resultat från mätningen av följsamheten till basala hygien- och klädregler kommer 
att presenteras för nämnden i september.
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Verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson
 Rekrytering av enhetschef hemtjänst pågår. Fortsatt mycket svårt att få sökande med 

rätt kompetens. Nya chefer tillträder den 1 september (natt, larm, Kamelen) samt den 
10 oktober 2022 (hemtjänst).

 Överlag en lugn och fungerande sommar. Bra samarbete mellan cheferna som täckt 
upp varandras områden.

 Officiell invigning av Dufvegården sker den 30 augusti 2022 klockan 15.

Verksamhetschef funktionsstöd Gunilla Pettersson
 Sommaren har fungerat bra. 

 Rekrytering har pågått under sommaren. Fem nya enhetschefer börjar under 
augusti/september.

 Den 28 augusti 2022 klockan 11-16 är det ”Funkisyra” på Perrongen.

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S), Karin Frisk (S), Lennart 
Olsson (S) och Björn Wahlund (L).
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§ 56 VON/2022:15

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2022 

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

nämndbeslut.

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

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

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

Statistikrapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2022

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 14 beslut (8 kvinnor 
och 6 män) verkställda. 3 kvinnor har fått varsitt erbjudande. 1 
kvinna hade ännu ej fått erbjudande.

18 (12 kvinnor, 6 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: 2 personer (1 kvinna och 1 man) har fått varsitt 
erbjudande. 1 (man) har tackat ja och vill flytta in efter 
sommaren.

3 (1 kvinna, 2 män)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: Har fått ett erbjudande.

1 (1kvinna)

Daglig verksamhet
Upplysning: 7 personer (4 kvinnor och 3 män) avser avbrott i 
verkställighet av olika skäl. 2 har fått nya erbjudanden. 1 beslut 
är ej verkställt pga. specifika önskemål. Har fått 2 erbjudanden.

8 (5 kvinnor, 3 män)

Comfact Signature Referensnummer: 1434635



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-08-25 11 (22)

Ordförandens sign Justerandes sign

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL), 
socialpsykiatri

Antal beslut

Bostad
Upplysning: Avser förhandsbesked.

1 (man)

Daglig verksamhet
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Har specifika önske-
mål. Fått ett erbjudande.

1 (kvinna)

Kontaktperson
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Har fått nytt erbju-
dande.

1 (kvinna)

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten
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§ 57

Redovisning av delegationsbeslut 

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

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

Tjänstemannabeslut

Datum, § Typ av beslut Beslutande

2022-06-01--07-31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare

2022-06-01--07-31 Färdtjänst Handläggare

2022-06-01--07-31 Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Handläggare

2022-06-01--07-31 Socialtjänstlagen Handläggare

2022-06-23, § 18 Beslut att inträffad händelse inte 
utgör missförhållande enligt lex 
Sarah (LS 6:2022).

Anna-Lena Ramstedt, 
förvaltningschef

2022-06-28, § 19 Beslut att rapporterad händelse 
inte utgör missförhållande enligt 
lex Sarah, LSS (LS 4:22)

Petra Kruse, verksamhets-
chef förvaltningskontoret

2022-07-28, § 20 Beslut att rapporterad händelse 
inte utför missförhållande enligt lex 
Sarah, LSS (LS 3:22)

Petra Kruse, verksamhets-
chef förvaltningskontoret
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§ 58 VON/2022:53

Yttrande över remissen Länsgemensam målbild för 
Nära vård i Sörmland 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens bedöm-
ning och översänder den som sin egen till kommunledningsförvaltningen.

Särskilt yttrande

Björn Wahlunds (L) särskilda yttrande redovisas som bilaga till protokollet.

Ärendebeskrivning
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har den 11 mars 2022 fattat 
beslut om en länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland. Region Sörmland och 
länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om att anta målbilden i lämplig poli-
tisk församling före den 1 september 2022. Beslutet gäller från och med den 1 
september 2022.

Den länsgemensamma målbilden för Nära vård i Sörmland har tagits fram i dialog med 
beslutsfattare, medarbetare och chefer samt invånare i Sörmland.

Målbilden innefattar tre delar

 Tillsammans - genom delaktighet och samordning med individens fokus

 Nära - genom tillgänglighet och kontinuitet

 God hälsa, vård och omsorg - genom hälsofrämjande, förebyggande och rehabili-
terande insatser.

Kommunledningsförvaltningen har sänt ärendet till vård- och omsorgsnämnden möjlig-
het att yttra sig i ärendet. Yttrandet ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda 
senast den 26 augusti 2022. 

Vård-och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att målbilden är tydlig och är i linje med 
den nationella överenskommelsen gällande nära vård.  Målbilden lyfter de centrala 
delarna för att lyckas med det omställningsarbete som behöver göras. Vård- och 
omsorgsförvaltningen ser att ett nytt arbetssätt, där vården skall flyttas närmare 
brukaren och i högre grad kunna utföras i hemmet, också riskerar att förskjuta vissa 
arbetsuppgifter och därmed kostnader mellan region och kommun. 

Ärendets handlingar
 Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

 Remissanvisning – Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och 
Björn Wahlund (L).

Björn Wahlund (L) önskar bifoga ett särskilt yttrande, vilket nämnden godkänner.

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsnämnden
2022-08-25

Särskilt yttrande
Vid dagens sammanträde behandlades punkten 12. ”Yttrande över remissen Läns-
gemensam målbild för Nära vård i Sörmland” utan att nämnden delgetts någon dragning 
av remissen. Förfarandet att nämnden ska fatta beslut i ett ärende utan nödvändig 
genomgång rimmar illa med det uppdrag som nämnden har både ur ett demokratiskt såväl 
som det arbetsmiljöansvar nämnden har.

Fortsättningsvis ser jag att nämnden får en fördjupad information om remissers innebörd 
för verksamheten innan nämnden ska ta ställning till ett förslaget yttrande.

Björn Wahlund

Liberalerna
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§ 59 VON/2022:42

Yttrande över remissen Övergripande kompetens-
försörjningsplan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens yttrande 
och bedömning och översänder det till kommunledningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder har mottagit övergripande kompetensförsörjningsplan på remiss. 
Svar önskas senast den 31 augusti 2022. 

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning
I avsnittet, Internt perspektiv, är det positivt att det lyfts fram att alla delar av kommunen 
ska arbeta aktivt med konkreta insatser för att trygga kompetensförsörjningen. Det är 
även positivt att arbetsglädje, utvecklande jobb, trygghet i anställningen, god hälsa i 
arbetslivet, avlastning för vissa arbetsgrupper och kompetensutveckling både för ledare 
och medarbetare lyfts fram som viktiga aspekter. 

Vård- och omsorgsförvaltningen önskar en omstrukturering av avsnittet Analys av nuläge. 
I dess nuvarande form uppfattas det som svårt att få en överskådlig bild av nuläget och 
det är svårt att se vilken ”nivå” analysen är gjord på. Exempelvis framgår vård- och 
omsorgsförvaltningens olika rekryteringsbehov under flera rubriker i avsnittet. Det vore 
bra om det samlades under en rubrik alternativt att det beskrivs på en mer övergripande 
nivå och att förvaltningarna själva i sina kompetensförsörjningsplaner gör analysen på 
den mer detaljerade nivån. Om det ska beskrivas på den detaljnivå som nu görs i doku-
mentet behöver det framgå att rekryteringsbehovet även gäller baspersonal som exem-
pelvis vårdbiträden och undersköterskor, där behovet av undersköterskor kommer öka 
särskilt kopplat till ny lagstiftning om fast omsorgskontakt i hemtjänsten och att under-
sköterska blir en skyddad titel. I de fall där sjuksköterskor pekas ut som en grupp för 
rekryteringen bör det ändras till legitimerad personal.

I avsnittet Åtgärder/Handlingsplan ser vård- och omsorgsförvaltningen positivt på 
modellen ARUBA och de åtgärder som är satta. Särskilt positivt ser förvaltningen på 
åtgärder som syftar till att stödja förvaltningarna och/eller skapa en större enhetlighet 
mellan förvaltningarna. Exempelvis gällande introduktion av nyanställda och rutin för 
mentorskap till chefer.

Ärendets handlingar
 Remissanvisning

 Protokollsutdrag personalutskottet § 5

 Övergripande kompetensförsörjningsplan

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

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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§ 60 VON/2022:50

Förslag om revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
revidera styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet i 
enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från den 1 januari 2023.

Förslaget redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgs-
nämndens handling nr 8/2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet och föreslår vissa ändringar.

När det gäller förslag till höjning av avgifterna för måltider och matdistribution har sam-
råd skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras utifrån 
en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnads-
pris. 

Höjningen av hyrorna utgår från den årliga hyreshöjningen. 

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL1) föreslås höjas utifrån 
en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnads-
pris. När det gäller måltidsavgifter vid korttidstillsyn föreslås samma avgifter som vid mål-
tidsavgifter vid korttidsvistelse.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter.

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

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

1 LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL - socialtjänstlagen

Comfact Signature Referensnummer: 1434635



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-08-25 19 (22)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 61 VON/2022:50

Förslag om revidering av KF 4.14 Färdtjänsttaxa 
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
revidera KFS 4.14 Färdtjänsttaxa i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag 
samt ändring, att gälla från den 1 januari 2023.

Förslaget redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgs-
nämndens handling nr 9/2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. 
Nu gällande dokument beslutades av kommunfullmäktige den 19 november 2019. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en höjning av milpriset vid resor över 
30 kilometer in i annan kommun från 30 till 40 kronor. Höjningen motiveras av ökade 
kostnader samt för att harmonisera prissättningen med andra kommuner i länet. 

Ärendets handlingar
 Förslag till ändring KFS 4.14 Färdtjänsttaxa

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt controller Marie Myrbeck.

Marie Myrbeck föreslår ändring av texten under avsnittet Zon. Punkt 1 ändras till Mindre 
än 6 kilometer, punkt 2 till 6-11 kilometer och punkt 3 till Mer än 11 kilometer - kommun-
gränsen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med ovan föreslagna ändring och 
finner att nämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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§ 62 VON/2022:50

Vård- och omsorgsnämndens underlag för 
övergripande plan med budget 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan 
med budget 2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Underlaget redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgs-
nämndens handling nr 10/2022.

Deltar inte i beslutet

Marian Loley (KD), Ann-Charlotte Olsson (C), Björn Wahlund (L), Göran Svenningsson (V) 
och Britt Gustafsson (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I april 2022 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om Planeringsdirektiv 
2023 med plan för 2024-2025. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 
31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av över-
gripande plan med budget 2023. 

Övergripande plan med budget behandlas i kommunstyrelsen i oktober och beslutas av 
kommunfullmäktige i november.

Vård- och omsorgsförvaltningen har med utgångspunkt från planeringsdirektivet upp-
rättat förslag till vård- och omsorgsnämndens underlag till kommunfullmäktiges över-
gripande plan med budget 2023. 

Förslaget ska MBL-förhandlas den 23 augusti 2022. Protokollet kommer att delas ut på 
sammanträdet.

Ärendets handlingar
 Förslag till vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 

2023

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid.

Marian Loley (KD), Ann-Charlotte Olsson (C), Björn Wahlund (L), Göran Svenningsson (V) 
och Britt Gustafsson (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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§ 63 VON/2022:2

Redovisning av synpunkter januari-juni 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna synpunkter till proto-
kollet.

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 januari-juni 2022 har fjorton 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.

För en synpunkt, nummer tre i diarieförteckningen, framgick det efterhand att den inte 
tillhörde vård- och omsorgsförvaltningen och är med anledning av det vidarebefordrad 
till aktuell förvaltning. 

Ärendets handlingar
 Diarieförteckning över inkomna synpunkter perioden januari-juni 2022

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Beslutet skickas till: Akten
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§ 64

Meddelanden 

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

Inspektionen för vård och omsorg
Beslut den 15 augusti 2022 att avsluta ärende om tillsyn av ej verkställt beslut. 
IVO bedömer, mot bakgrund av redovisade omständigheter, att det inte finns skäl att 
ansöka om utdömande av särskild avgift hos Förvaltningsrätten. Hnr 2022:759

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 13 juni 2022, § 66: Revidering av avgifter inom vård- och omsorgs-
nämndens verksamhet KFS 4.13 (hyra Strandgården). Hnr 2022:653-654.

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 15 juni 2022:

 § 80: Uppföljning av kommunplan 2019-2022. Hnr 2022:661-662.

 § 81: Revidering informationshanteringsplan Katrineholms kommun. Hnr 2022:663

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från brukarråd på Vallgården den 22 Juni 2022. Hnr 2022:672

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