
PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2023-01-26, KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, klockan 13:15 – 14:55
Beslutande Johanna Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, 

Ewa Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S,) 
Franca Baban (S), Barbro Skogberg (S), Dan Jonsson (S),  Liza Edgélius (M), 
Marian Loley (KD), Britt Gustafsson (SD), Göran Svenningsson (V) 

Beslutande ersättare Saud Porovic (SD)

Ersättare Katarina Rosenlund-Svensson (S), Lilian Lunde (S), Reem Deeb (S), Hanna Westlund (M), 
Saif Ullah (M), Christer Johansson (M), Ann-Charlotte Olsson (C), Zdzislaw Napiorkowski (SD), 
Ylva G Karlsson (MP)

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

Ordförande: Johanna Karlsson (S)

Utsedd justerare: Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital justering 2023-01-30

Paragrafer § 1-  § 20

Datum för anslags uppsättande 2023-01-31 Datum för anslags nedtagande 2023-02-22

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 2 (26)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 1 Val av justerare

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Information - nämndens sammansättning 2023

§ 4 Presentation - vård- och omsorgsförvaltningen

§ 5 Information - ordning för ersättares tjänstgöring

§ 6 Information - nämndens arbetssätt

§ 7 Information - reglemente, delegationsordning, sekretess och jäv

§ 8 Fastställande av sammanträdesdagar för 2023

§ 9 Information om kommande utbildningsinsatser för vård- och omsorgs-
nämnden

§ 10 Fastställande av utskottsorganisation 2023-2026

§ 11 Val av enskilt utskott 2023

§ 12 Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i pensionärsrådet 
2023

§ 13 Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2022

§ 14 Kompletterande föreningsbidrag till PRO Björkvik och SKPF

§ 15 Kontroll av dataskyddsefterlevnad 2022 för vård- och omsorgsnämnden

§ 16 Redovisning av 2022 års kvalitetsutmärkelse

§ 17 Aktuell verksamhetsinformation

§ 18 Redovisning av delegationsbeslut

§ 19 Meddelanden

§ 20 Information om förvaltningens organisation, verksamhet och volymer
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§ 1

Val av justerare 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) väljs att justera dagens protokoll.
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§ 2

Fastställande av dagordning 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen.
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§ 3 VON/2023:1

Information - nämndens sammansättning 2023 

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 12 december 2022 beslutat att välja följande personer att 
ingå i vård- och omsorgsnämnden år 2023:

Ledamöter

 Johanna Karlsson, ordförande (S)
 Birgitta Carlheim-Gyllensköld, 1:e vice ordförande (M)
 Ewa Callhammar, 2:e vice ordförande (L)
 Lennart Olsson (S)
 Karin Frisk (S)
 Franca Baban (S)
 Barbro Skogberg (S)
 Dan Jonsson (S)
 Liza Edgélius (M)
 Marian Loley (KD)
 Britt Gustafsson (SD)
 Ingvar Larsson (SD)
 Göran Svenningsson (V)

Ersättare

 Marita Sundqvist (S)
 Katarina Rosenlund-Svensson (S)
 Lilian Lunde (S)
 Ewa Fager (S)
 Reem Deeb (S)
 Hanna Westlund (M)
 Saif Ullah (M)
 Christer Johansson (M)
 Carina Gillberg (KD)
 Ann-Charlotte Olsson (C)
 Saud Porovic (SD)
 Zdzislaw Napiorkowski (SD)
 Ylva G Karlsson (MP)

Beslutet skickas till: Akten
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§ 4

Presentation - vård- och omsorgsförvaltningen 

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

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningens personal presenterar sig:

 Anna-Lena Ramstedt, förvaltningschef

 Gunilla Pettersson, verksamhetschef funktionsstöd

 Anneli Larsson, verksamhetschef äldreomsorg

 Marie Myrbeck, controller

 Lars Hernevid, verksamhetsstrateg

 Mona Kjellström, nämndsekreterare.
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§ 5 VON/2023:1

Information - ordning för ersättares tjänstgöring 

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022, § 165, vilken ordning som ska 
gälla vid ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna.

Ordning för ersättares tjänstgöring

För ledamot tillhörande 
följande parti

Inträder ersättare i nedan angiven partiordning

S S, M
M M, S
C C, L, KD
KD KD, L, C
L L, KD, C
MP MP, V, S, C
V V, MP, S, C
SD SD, KD, C, V, L, MP

Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges 
protokoll i samband med val till styrelsen och övriga nämnder.

I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå från 
den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive uppdrag.

Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares tjänstgöring i 
lag eller författning.

Beslutet skickas till: Akten
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§ 6 VON/2023:1

Information - nämndens arbetssätt 

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

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om nämndens arbetssätt gällande bland annat:

 Sammanträdesteknik

 Ordningsregler

 Pärm för delegationsbeslut och meddelanden

 Kallelser via LexMeeting

 Arvode, reseersättning och intyg för förlorad arbetsinkomst.

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

Beslutet skickas till: Akten
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§ 7 VON/2023:1

Information - reglemente, delegationsordning, 
sekretess och jäv 

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

Sammanfattning av ärendet
Information lämnas om:

 Vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS 1:18

 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

 Jäv

 Sekretess och tystnadsplikt. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en broschyr om sekretess inom vård och 
omsorg. Broschyren och ett sekretessbevis lämnas till samtliga nya ledamöter och 
ersättare för påskrift och intyg att vederbörande tagit del av informationen och är 
medveten om sekretessbestämmelserna. Beviset ska lämnas till nämndsekreteraren 
efter påskrift.

Information lämnas även om rutiner kring de sammanträdeshandlingar som innehåller 
sekretessuppgifter. 

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

Beslutet skickas till: Akten
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§ 8 VON/2022:56

Fastställande av sammanträdesdagar för 2023 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar och tider för år 2023.

2. Under förutsättning att fullmäktige beslutar att nämnderna får ha öppna samman-
träden, hålls vård- och omsorgsnämndens sammanträden öppna för allmänheten 
från klockan 15 när det är möjligt, vilket bedöms av ordföranden.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har i samråd med ordföranden upprättat förslag till 
sammanträdesdagar för år 2023 för vård- och omsorgsnämnden (VON), enskilda 
utskottet (EU) och beredningen. 

Planeringen baserar sig kommunstyrelsens förslag till fullmäktige den 31 augusti 2022. 
Det innebär att nämnderna ska anpassa sina sammanträden så att beslutsunderlag för 
årsredovisning, genomförd internkontroll, underlag för övergripande plan med budget 
och delårsrapport kan ske enligt kommunstyrelsens inlämningstider.

Förslaget innebär åtta nämndsammanträden under året. Samtliga sammanträden är för-
lagda till torsdagar och föreslås starta kl. 13.15. 

Sammanträdena föreslås vara öppna för allmänheten från klockan 15 när det är möjligt, 
under förutsättning av fullmäktiges beslut. På grund av pandemin har det periodvis inte 
varit möjligt. Intern information behandlas under den första delen av sammanträdet. 

I och med årsskiftet börjar en ny mandatperiod och den nya nämnden tillträder i januari 
2023. För förvaltningens planering har ett förslag till sammanträdesdagar tagits fram. 
Nämnden godkände förslaget den 29 september 2022 och överlämnade det till nya 
nämnden för beslut i januari 2023.

Ordföranden föreslår att EU den 2/2 flyttas då det kolliderar med utbildning för för-
troendevalda. Beredningen föreslår ny tid den 3/2 kl. 10.

Förslag till sammanträdesdagar 2023 
(godkända av nämnden 2022-09-29)

Beredning (inför nämnden) 
klockan 13.15-15.00

Nämnd
klockan 13.15

Enskilt utskott 
klockan 13.15-15.00

12/1 26/1 3/2 kl. 10-12
9/2 23/2 2/3

13/4 27/4 30/3
1/6 15/6 4/5

17/8 31/8 13/6
14/9 28/9 7/9
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Beredning (inför nämnden) 
klockan 13.15-15.00

Nämnd
klockan 13.15

Enskilt utskott 
klockan 13.15-15.00

2/11 16/11 5/10
30/11 14/12 9/11

7/12

Beslutet skickas till: KS, nämndsekreterare för information till berörda, sekreterare EU, 
akten
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§ 9 VON/2023:1

Information om kommande utbildningsinsatser för 
vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen om kommande utbildningsinsatser till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden planerar kommunledningsförvaltningen ut-
bildningar för förtroendevalda. Dels en generell introduktion för nyvalda den 27 januari, 
dels en utbildning för samtliga förtroendevalda den 2 februari 2023.

Förvaltningschefen har tillsammans med ordföranden planerat verksamhetsspecifik 
utbildning för vård- och omsorgsnämnden. 

Utbildningarnas innehåll

Grundläggande (vid nämndens första sammanträde den 26 januari 2023)

 Reglemente
 Delegationsordning
 Jäv
 Tystnadsplikt och sekretess
 Organisation, verksamhet, volym och arbetssätt

o Vård- och omsorgsförvaltning
o Förvaltningskontor
o Funktionsstöd
o Äldreomsorg 

Fördjupad överblick (torsdagen den 16 februari 2023, 13.30 - ca 16.00)

 Hälso- och sjukvårdslagen
 Socialtjänstlagen
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 Socialförsäkringsbalken
 Hantering av avvikelser (lex Sarah och lex Maria)
 Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund.

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

Beslutet skickas till: Akten, berörda
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§ 10 VON/2023:1

Fastställande av utskottsorganisation 2023-2026 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer nedan redovisat förslag till utskottsorganisation 
för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott som 
nämnden bedömer lämpliga.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har upprättat förslag till utskottsorganisation 
för nämnden mandatperioden 2023-2026 enligt följande.

Förslag till utskottsorganisation
Organ Antal ledamöter/ersättare 

(majoritet + opposition 2023) 
Tidpunkt för val 
av nämnden

Enskilt utskott 5 ledamöter, 5 ersättare

(Led: 3 + 2. Ers: 3 + 2)

Januari 2023 samt 
efter varje gang 
kommunstyrelsen 
valt ny nämnd

VONs representant i 
pensionärsrådet

2 ledamöter

(1+1)

“

Fondgrupp 4 ledamöter, 2 ersättare

(Led: 2 + 2. Ers: 1 + 1)

Februari varje år

Byggkommitté för 
kommande projekt

3 ledamöter, 2 ersättare

(Led: 2 + 1. Ers:  1 + 1)

Februari varje år

Kontaktpolitiker enligt 
beslutad samrådsorga-
nisation

En från majoriteten och en från opposi-
tionen för respektive område

Februari varje år

Beslutet skickas till: Akten
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§ 11 VON/2023:1

Val av enskilt utskott 2023 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare i enskilda utskott 
för tiden t.o.m. den 31 december 2023:

1. Ledamöter

 Johanna Karlsson (S)

 Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)

 Barbro Skogberg (S)

 Ewa Callhammar (L)

 Marian Loley (KD)

Ersättare

 Lennart Olsson (S)

 Marita Sundqvist (S)

 Liza Edgélius (M)

 Ann-Charlotte Olsson (C)

 Göran Svenningsson (V)

2. Till ordförande för samma period väljs Johanna Karlsson (S).

3. Till vice ordförande för samma period väljs Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M).

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott de 
bedömer lämpliga.

Ordföranden föreslår att vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott skall bestå av 
fem ledamöter och fem ersättare med tre representanter från majoriteten och två från 
oppositionen. Ersättare deltar endast vid ledamots frånvaro.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) och 
Ewa Callhammar (L).

Beslutet skickas till: De valda, sekreterare EU, Troman, akten
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§ 12 VON/2023:1

Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i 
pensionärsrådet 2023 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer följande ledamöter i pensionärsrådet för tiden till och 
med den 31 december 2023:

 Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)

 Ewa Callhammar (L).

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för pensionärsrådet ska vård- och omsorgsnämnden utse två leda-
möter i pensionärsrådet. Politiska ledamöter i rådet omfattas av Arvodesreglementets 
bestämmelser för Övriga uppdrag.

Beslutet skickas till: De valda, kommunstyrelsen, akten
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§ 13 VON/2022:15

Rapport av ej verkställda beslut fjärde 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.

Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2022

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut
Särskilt boende
Upplysning: 2 beslut (1 kvinna, 1 man) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 1 person har tackat nej till ett erbju-
dande pga. specifika önskemål men kommer att verkställas 
den 16 januari 2023.

4 (2 kvinnor, 2 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut
Bostad för vuxna
Upplysning: 1 har återtagit sin ansökan.

2 (kvinnor)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: 1 beslut var verkställt vid rapporteringstillfället. 
3 beslut avser avbrott i verkställighet (1 pga. hälsoskäl, 2 pga. 
att ny kontaktperson saknas).

4 (kvinnor)

Daglig verksamhet
Upplysning: 2 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället. 
Samtliga avser avbrott i verkställighet på eget initiativ.

5 (2 kvinnor, 3 män)

Ledsagarservice
Upplysning: Sökanden har nu återtagit ansökan.

1 (kvinna)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
(SoL), socialpsykiatri

Antal beslut

Bostad
Upplysning: 1 (kvinna) har fått ett erbjudande.

2 (1 kvinna, 1 man)

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) och 
Ewa Callhammar (L).

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten
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§ 14 VON/2022:62

Kompletterande föreningsbidrag till PRO Björkvik och 
SKPF 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge PRO Björkvik och SKPF föreningsbidrag för 
år 2023 i enlighet med upprättat förslag.

Sammanställning över godkänd fördelning redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 1/2023. 

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 15 december 2022, § 51, att fördela före-
ningsbidrag enligt förvaltningens upprättade förslag.

Bidragen är uppdelade i tre former

 Grundbidrag för löpande verksamhet (kan sökas en gång per år). 

 Övrigt bidrag. Nämnden gör bedömning utifrån innehåll i separat ansökan. 

 Hyresbidrag

Det ekonomiska utrymmet för fördelning år 2023 är 214 000 kronor. 

Vid nämndens beslut den 15 december 2022 fördelades 167 120 kronor till förening-
arna. Kvar finns då 46 880 kronor att använda för ansökningar som eventuellt till-
kommer.

I fördelningen av grundbidrag till sökande föreningar har beloppet 20 kronor per 
medlem använts sedan 2010. Samma belopp föreslås gälla även för 2023. Minimi-
beloppet som delas ut föreslås höjas från 2 000 kronor till 2 500 kronor.

Vid prövning av ansökningar av föreningsbidrag inför år 2010 fördes ett resonemang om 
att bokslutsresultat överstigande 100 000 kronor påverkar storleken på beviljade bidrag. 
För föreningar med ett sådant resultat har sedan dess en ersättning med 10 kronor per 
medlem betalats ut. Detta har tillämpats även i årets förslag till fördelning av förenings-
bidrag.

Förslag om kompletterande föreningsbidrag
Det har visat sig att ansökan från PRO Björkvik fallit bort vid tidigare hantering.
SKPF har skickat in sin ansökan i efterhand då det tidigare saknades vissa handlingar.
Dessa ansökningar kom därför inte med vid nämndens beslut i december 2022. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att PRO Björkvik och SKPF får föreningsbidrag 
för år 2023 i enlighet med upprättat förslag.
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Övrigt
Utöver de bidrag som föreslås betalas ut direkt till föreningarna finns lokalkostnader 
som kommunen har kontraktet för, och som betalas av förvaltningen. Det är lokalkost-
nader för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, PRO Björkvik, PRO Valla samt för 
Pensionärernas hus och Linnégården. Dessa kostnader beräknas totalt uppgå till 
800 000 kronor för år 2023.

Ärendets handlingar
 Förslag till kompletterande fördelning av föreningsbidrag 2023.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) och 
Ylva G Karlsson (MP) samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid,

Beslutet skickas till: 

Föreningskonsulent för information till föreningarna och utbetalning

Kopia för kännedom:

Handläggare VOF
Controller VOF
Ekonom VOF
Akten
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§ 15 VON/2022:66

Kontroll av dataskyddsefterlevnad 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger rapporten med förvaltningens kommentarer till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm kommuns dataskyddsombud Sydarkivera har genomfört en kontroll av 
vård- och omsorgsnämndens dataskyddsefterlevnad (GDPR). Nämnden tar del av 
rapporten i egenskap av personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhetsområde

Rapporten lämnas till personuppgiftsansvarig för kännedom och vid behov för åtgärd. 
Dataskyddsombudet önskar att rapporten tas upp i vård- och omsorgsnämnden för 
kännedom och eventuellt beslut.

Sydarkiveras bedömning 
Sydarkiveras bedömning av vad som är viktigast för vård- och omsorgsnämnden att 
arbeta vidare med redovisas under punkterna 1-3. 

Vård- och omsorgsförvaltningens kommentarer redovisas med kursiv text under 
respektive punkt.

1. Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar enligt 
art 35 GDPR när en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. Vi vill här påminna om att dataskyddsombudet 
ska rådfrågas och kan delta i samband med risk- och konsekvensbedömningar. 

Arbete har påbörjats under hösten 2022 av vård- och omsorgsförvaltningens dataskydds-
nätverk och kommer färdigställas under 2023.

2. Vi rekommenderar att ni påbörjar ett arbete med att informationssäkerhetsklassa er 
information. 

Arbetet har påbörjats av dataskyddssamordnare under 2022. Fokus har initialt varit befintliga 
verksamhetssystem samt klassning inför nya upphandlingar. Informationssäkerhetsklassning 
kräver stöd av externa resurser så som till exempel systemleverantörer och IT-driftspartner. 
Dataskyddssamordnare från samtliga förvaltningar kommer under 2023 arbeta med att se 
över hur vi kan organisera oss för att effektivisera processen.

3. Ta fram en checklista för dataskyddsfrågor som behöver beaktas i samband med 
upphandling av nya system.

Under 2023 kommer kommunens dataskyddssamordnare från samtliga förvaltningar gemen-
samt arbeta med att ta fram en checklista.

Comfact Signature Referensnummer: 1540195



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 21 (26)

Ordförandens sign Justerandes sign

Ärendets handlingar
 Sydarkiveras rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2022 för vård- och 

omsorgsnämnden, 2022-10-10

Beslutet skickas till: Sydarkivera, akten

Kopia för kännedom; GDPR-samordnare
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§ 16 VON/2022:21

Redovisning av 2022 års kvalitetsutmärkelse 

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

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden delade den 25 augusti 2022 ut 2022 kvalitetsutmärkelse till 
värdegrundsledarna Louise "Kickis" Eriksson och Marie-Louise "Marre" Dahlqvist. 
Summan var 15 000 kronor.

Enligt vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för kvalitetsutmärkelse ska en enkel skriftlig 
uppföljning/redovisning lämnas till nämnden efter genomförda aktiviteter.

Redovisning
Priset har använts till två dagars deltagande på Äldreomsorgsdagarna på Stockholms-
mässan. Vi har även haft en egen dagskonferens på Dufweholms herrgård där vi la upp 
en plan för hur vi vill jobba framåt med värdegrunden i förvaltningen.

Beslutet skickas till: Akten
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§ 17

Aktuell verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
 Revisorerna i Region Sörmland och kommunerna i Sörmland har genomfört en 

granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter. Syftet är att bedöma om 
regionstyrelsen och respektive nämnd med ansvar för social omsorg i kommunerna, 
säkerställer en ändamålsenlig process för samverkan kring utskrivningsklara patien-
ter så att en god vård och social omsorg av god kvalitet främjas. Rapporten kommer 
att behandlas på nämndens sammanträde den 23 februari 2023.

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort ett uppföljande besök utifrån på-
gående tillsyn av särskilt boende för äldre. 

 Vid dagens sammanträde finns en brukare som är smittad av covid-19.

 Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för 
olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Metoden bygger på avidentifierade individdata. Det innebär att vård och service för 
olika typer av brukare sammanställs och utgör grunden för uppföljning ur olika 
perspektiv. En enhetlig och gemensam standard för beräkningarna gör att det blir 
möjligt att jämföra kommuner med varandra. Resultat kommer att redovisas för 
nämnden i april 2023.

 Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) har gjort brandtillsyn på en av förvaltningens 
gruppbostäder. Vid tillsynen framkom att åtgärder behöver vidtas för att säkerhets-
ställa brandskyddet. Förvaltningen kommer tillsammans med KFAB att ta fram för-
slag på åtgärder i dialog med VSR.

Äldreomsorgschef Anneli Larsson
 Ny organisation inom hemtjänsten från den 23 januari 2023.

 Satsningen för ökad frisknärvaro med hjälp av företagshälsovården fortsätter.
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§ 18

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

2022-12-01--31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare

2022-12-01--31 Färdtjänst Handläggare

2022-12-01--31 Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade

Handläggare

2022-12-01--31 Socialtjänstlagen Handläggare
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§ 19

Meddelanden 

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

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag den 21 november 2022

 §141 Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun 
med bilaga riktlinjer. Hnr 2022:1123-1124.

Protokollsutdrag den 12 december 2022

 §165 Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och 
nämnderna mandatperioden 2023-2026. Hnr 2022:1170

 §166 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Hnr 2023:10-11.

 §167 Årsarvoden. Hnr 2023:12

 §174 Förlängning av styrdokumentet Regler för kommunalt bostadstillägg för 
personer med funktionsnedsättning. Hnr 2022:1168-1169.

 §181 Svar på motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal. Hnr 2022:1174.

Region Sörmland
 Protokoll från Regionens råd för funktionshinderfrågor den 7 december 2022. 

Hnr 2022:1129.

 Protokollsutdrag Gemensamma patientnämnden den 24 november 2022 - Verksam-
hetsplan med budget 2023-2025. Hnr 2023:13-14.

 Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 8 
december 2022- Verksamhetsplan med budget 2023-2025. Hnr 20222:16-17.

Vård- och omsorgsförvaltningen
 Kvartals- samt helårsuppföljning av verksamheten med Fixar-tjänst (f.d. Fixar Malte) 

den 16 januari 2023. Hnr 2023:42, 43.

 Minnesanteckningar från brukarråd på Lövåsgården den 24 november 2022. Hnr 
2023:72.
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§ 20

Information om förvaltningens organisation, verksam-
het och volymer 
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt informerar om vård- och omsorgsförvaltningens 
organisation samt förvaltningskontorets organiation verksamhet och volymer samt 
utmaningar.

Verksamhetscheferna Anneli Larsson (äldreomsorgen) och Gunilla Pettersson (funk-
tionsstöd) informerar om organisation, verksamhet och volymer för respektive verksam-
het.

Under informationen yttrar sig även Johanna Karlsson (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld 
(M), Marian Loley (KD), Ewa Callhammar (L), Karin Frisk (S) och Göran Svenningsson (V).

Comfact Signature Referensnummer: 1540195



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JOHANNA KARLSSON
DATUM & TID: 2023-01-30 11:31:40 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07df1e0b6ce5021603489f9bc38322bb08

NAMN: BIRGITTA CARLHEIM-GYLLENSKÖLD
DATUM & TID: 2023-01-30 12:32:41 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06a9dd2fa0450f40140c503c6ed4a89bc2

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-01-30 12:32:57 +01:00
Ref: 1540195
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1540195

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Innehållsförteckning
	Val av justerare
	Fastställande av dagordning
	Information - nämndens sammansättning 2023
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ledamöter
	Ersättare


	Presentation - vård- och omsorgsförvaltningen
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Information - ordning för ersättares tjänstgöring
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ordning för ersättares tjänstgöring

	Information - nämndens arbetssätt
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Information - reglemente, delegationsordning, sekretess och jäv
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Fastställande av sammanträdesdagar för 2023
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till sammanträdesdagar 2023

	Information om kommande utbildningsinsatser för vård- och omsorgsnämnden
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Utbildningarnas innehåll
	Grundläggande (vid nämndens första sammanträde den 26 januari 2023)

	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Fastställande av utskottsorganisation 2023-2026
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till utskottsorganisation

	Val av enskilt utskott 2023
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i pensionärsrådet 2023
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2022
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2022
	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Kompletterande föreningsbidrag till PRO Björkvik och SKPF
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag om kompletterande före�ningsbidrag
	Övrigt
	Ärendets handlingar
	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Kontroll av dataskyddsefterlevnad 2022 för vård- och omsorgsnämnden
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Sydarkiveras bedömning
	Vård- och omsorgsförvaltningens kommentarer redovisas med kursiv text under respektive punkt.

	Ärendets handlingar

	Redovisning av 2022 års kvalitetsutmärkelse
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Redovisning

	Aktuell verksamhetsinformation
	Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
	Äldreomsorgschef Anneli Larsson

	Redovisning av delegationsbeslut
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Tjänstemannabeslut

	Meddelanden
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Kommunfullmäktige
	Protokollsutdrag den 21 november 2022
	Protokollsutdrag den 12 december 2022

	Region Sörmland
	Vård- och omsorgsförvaltningen

	Information om förvaltningens organisation, verksam�het och volymer
	Underskriftssida

		2023-01-30T11:33:00+0000
	Comfact AB




