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§ 49

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 50

Presentation av nya verksamhetschefer
Vård- och omsorgsförvaltningen har ny organisation från den maj 2017 bestående av
fem verksamhetsområden.
De nya verksamhetscheferna presenterar sig:
• Susanna Kullman, myndighets- och specialistfunktion
• Susanne Sallami, stöd ordinärt boende
• Josefin Sandqvist, särskilt boende äldre
• Caroline Vadeby, funktionsnedsättning
• Per Axelsson, hälso- och sjukvård
___________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 51

Information om verksamheten stöd i ordinärt boende
Förvaltningschef Päivi Kabran och verksamhetschef Susanne Sallami informerar om
resultat, utmaningar/lösningar samt utvecklingsområden gällande verksamheten stöd i
ordinärt boende.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 52

Redovisning av resultat från kvalitetsmätningar och
analysarbete
Utredare Emma Odén redovisar resultat från ett antal kvalitetsmätningar och förvaltningens analysarbete.
Redovisningen avser resultat från följande kvalitetsmätningar 2016:
• Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
• Enhetsundersökningen inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
• Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre
• Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
Förvaltningen har haft analysmöten för varje områdes ledarlag inklusive enhetschefer/områdeschef för hälso-oh sjukvård bestående av två halvdagar samt ett
sammanfattande/avslutande möte i november.
Syftet med analysmötena var att:
•
Samla resultat vi har fått in under året, analysera dessa och skapa en bild över
styrkor och förbättringsområden inom de olika verksamhetsområdena
•
Få en helhetsbild av verksamheten
•
Skapa en handlingsplan för det fortsatta förbättringsarbetet för respektive
verksamhetsområde
•
Underlag till verksamhetsplanering
•
Underlag till årsredovisning och information till vård- och omsorgsnämnden.
Under informationens yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Lennart Olsson (S).
__________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 53

Aktuell information från verksamhetschefer
Förvaltningschef Päivi Kabran
•

Förvaltningen har tagit fram en tertialrapport för januari-april 2017. Prognosen
för vård- och omsorgsnämndens resultat 2017 visar på ett underskott på 6,15
miljoner kronor, under förutsättning att vård- och omsorgsförvaltningen får
kompensation för lönesatsning undersköterskor. Av de 6,15 miljoner kronorna
kan cirka 3 miljoner kronor härledas till volymökning avseende externa placeringar inom området funktionsnedsättning.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
•
•
•

•

Lokal rutin och instruktion för läkemedelshantering har tagits fram. Ska finnas
på samtliga enheter efter sommaren.
Ett nytt avtal om granskning av läkemedelsförråd har tecknats. Start i höst.
Utifrån den nya lagen om Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård har
Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland tagit fram förslag på riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Sörmland. Förslaget
är nu på remiss. De viktigaste förändringarna är att patientens ställning stärks
genom ökad delaktighet, planeringsprocessen startar vid inskrivning och förebyggande arbete för att undvika onödiga sjukhusvistelser.
Förslaget innebär högre krav på både kommuner, slutenvården och primärvården:
- Antalet så kallade fristdagar utan betalningsansvar för kommunen minskar.
- Krav ställs på slutenvården att påbörja planeringen för utskrivning redan när
patienten skrivs in.
- Landstingets öppenvård får en mer central roll i vårdplaneringen i samband
med utskrivning och planering för fortsatt vård.
Revidering av samverkansavtal gällande läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård pågår och beräknas vara klart till årsskiftet i linje med lagstiftningen
om trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.

Verksamhetschef stöd ordinärt boende Susanne Sallami
•
•

Rekrytering pågår av två nya enhetschefer och till hösten kommer en ny chef till
personlig assistans att rekryteras.
Inför sommaren finns vikarier på plats inom hemtjänsten. Inom personlig assistans pågår fortfarande rekrytering. Samtliga vikarier kommer att få introduktion inom brand, ergonomi och dokumentation samt individuell introduktion på
enheten.

Verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist
•

Planeringen av det nya äldreboendet vid Strandgården är i full gång. Projektledare var med på ”kontoret på stan” och flera nyfikna besökare kom. En person
lämnade namnförslag. Underlaget till upphandlingen ska lämnas in i mitten av

Ordförandens sign

Justerandes sign
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juli och många processer pågår samtidigt, exempelvis hygien, larm, teknik och
antal kontor.
Nya chefsområden ska samverkas den 21 juni 2017. Hemtjänsten i Björkvik
kommer att slås samman med Yngaregården och hemtjänsten i Julita med
Almgården för att få fler närvarade chefer och bättre arbetsmiljö. Malmgården
och Vallgården kommer att ha samma chef. Cheferna kommer att vara anställda
av verksamhetschefen för särskilt boende äldre.
Rekrytering av nya chefer pågår då några slutat och några bytt enheter.
Förfrukost har eller ska införas. Personalen sitter med vid måltiderna för att öka
matlusten. Enhetschefen för Vallgården är nominerad till årets boendechef i
White guide senior.
Stormöte tillsammans med all personal ska ske på Strandgården nästa vecka.
Avancerad schemaläggning och optimerad bemanning pågår för att uppnå
målen.

Verksamhetschef funktionsnedsättning Caroline Vadeby
•
•
•

•
•
•
•
•

Rekrytering av sommarvikarier ser bra ut med några enstaka luckor.
Introduktionsprogrammet pågår.
En ny enhetschef börjar den 28 augusti och i början av augusti påbörjas rekrytering av vakant enhetschef.
Stambyte pågår i servicebostaden på Lövåsvägen 6. Nu kvarstår endast en trappuppgång där tre brukare bor. Stambyte kommer att pågå från vecka 37 och ca 45 veckor framåt. En brukare väljer att bo i sitt föräldrahem, de två övriga bor
kvar. Möjlighet att duscha finns på daglig verksamhet. Förvaltningen undersöker
även om det går att nyttja hygienutrymmen på Lövåsgården. Korttidsverksamheten på Lövåsvägen 4 påverkas inte nämnvärt då lokalen nyttjar två trapphus
och därmed fungerar hygienutrymmen i ena änden av lokalen. Individernas
behov och upprättade riskanalyser kommer att följas noga och vid behov ökas
bemanningen.
En arbetsgrupp har startats med deltagare från förvaltningen samt KFAB
gällande gruppbostad och servicebostad i kvarteret Hästen. Preliminär driftstart
första kvartalet 2018 för gruppbostaden samt steg 1 för servicebostaden.
Ingen ny information finns kring Skogsbrynets nybyggnad.
Drömfångarteaterns föreställning ”Årshundradets sketchmusikal” har dragit
fulla hus på Perrongen vid tre tillfällen i slutet av maj 2017.
Projektet ”Vinka in” går nu in i sin slutfas.
Sitter med i arbetsgrupp västra psykiatri (AVP) som bl.a. är remissinstans
gällande Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.

Verksamhetschef hälso- och sjukvård Per Axelsson
•
•
•

Rekrytering av sommarvikarier pågår.
Trygg hemgångs-teamet som tar emot personer i äldreomsorgen hemma är igång
sedan mars 2017. Från början tog teamet emot personer som fått vårdplanering
på sjukhuset men har nu utvecklas att omfatta alla personer där behov finns.
Förberedelser pågår för digital vårdplanering.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Historiskt stor lönesatsning från 1 april 2017 för sjuksköterskor och paramedicinare. Satsningen ger generellt utslaget per person cirka 4 000 kronor, utöver
ordinarie lönerevision.
Systematiskt arbete med avvikelser pågår.
Nya samverkansformer har tagits fram hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Verksamhetschef myndighets- och specialistavdelning Susanna
Kullman
•

•
•
•

•
•

Två nya medarbetare har anställts. En kvalitetsutvecklare och en utredare.
En utredare kommer även att riktas mot kompetensförsörjningsområdet och
arbeta med huvudhandledare, handledare och vårdinformatörer samt strategiskt
inom området. Kommer tillsammans med verksamhetschef att delta i Vård- och
omsorgscollege.
Anhörigas dag äger rum den 5 oktober 2017. Inbjudan skickas ut senare.
Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla anhörigstödet utifrån intentionen i
kommunplanen och förvaltningens nya riktlinje.
IBIC-utbildning (individens behov i centrum) pågår för alla handläggare inom
medborgarfunktionen. Utbildningen hålls av utbildade handledare som arbetar
inom myndighets- och specialistavdelningen.
En ny app har installerats på surfplattor för fem ärenden inom personlig assistans. Dokumentationen förs över direkt till verksamhetssystemet Treserva.
Genomförandeplaner kan också skrivas via appen. Resultatet har varit mycket
bra, då personlig assistans tidigare haft problem att dokumentera.
Nyckelfri hemtjänst och montering av lås samt systemet kommer att starta under
hösten enligt gällande planering. Larmspecialisterna kommer att samarbeta med
förvaltningens IT-grupp vid införandet.
Förvaltningen arbetar med dokumentationsstödjare för att höja kvaliteten på all
dokumentation. Alla medarbetare inom VOF har fått en gedigen utbildning inom
dokumentation från december 2016–februari 2017.

Ordföranden Ulrica Truedsson (s)
•

Festival för mogna ägde rum den 31 maj-1 juni 2017. Festivalen var uppskattad
och välbesökt. Publikrekord noterades.

Under informationen yttrar sig även Lennart Olsson (S) och Karin Frisk (S).
_____________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-08

9

§ 54

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens
vägnar.

Tjänstemannabeslut
Datum, §
2017-04-01--05-31
2017-04-01--05-31
2017-04-01--05-31

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
2017-04-01--05-31 Socialtjänstlagen
2017-05-03, § 10
Förordna Monica Persson att jämte egen
tjänst upprätthålla tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska den 3-5
maj 2017.
2017-05-18, § 11
Bedömning att avvikelse gällande brister
i vårdkedja inte är av så allvarlig karaktär
att det är ett missförhållande enligt 24 §
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) lex Sarah.

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Päivi Kabran, förvaltningschef

Susanna Kullman,
verksamhetschef
myndighets- och
specialistavdelning

Utskottsbeslut
Datum, §
2017-05-11

Typ av beslut
Individärenden

Beslutande

_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-08

10

§ 55

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet har kommit till dagens frågestund.
____________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 56

Yttrande över motion om att göra en utredning om möjligheterna att anordna en undersköterskeutbildning för de
som länge vikarierat inom omsorgen och äldrevården
(VON/2017:30)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

•

Nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation
Inger Hult (L) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss gällande motion om att göra en
utredning om möjligheterna för Katrineholms kommun att anordna en
undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen och äldrevården.
I motionen beskrivs svårigheter att få personal med rätt utbildning till omsorgen och
äldrevården i kombination med ett kommande anställningsbehov. Undersköterskegruppen inom vård- och omsorgsförvaltningen har en låg personalomsättning
gällande undersköterskor. I Katrineholms kommun är det även fler unga som väljer
att studera på vård- och omsorgsprogrammet än i övriga länet. Den nationella bristen
på utbildade undersköterskor inom vård- och omsorgsverksamheter är således inte
lika stor i vår kommun som i övriga landet. I dagsläget förs en dialog mellan
Viadidakt och Vård- och omsorgsförvaltningen gällande möjligheter att nyttja statliga
medel för undersköterskeutbildning för personer som vikarierar inom vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter.
I mars 2016, beslutade kommunstyrelsen inom ramen för projektet ”Heltid som
norm” att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag ta fram ett förslag till en grundläggande rekryteringsutbildning, med validering och komplettering utifrån olika verksamhetskrav. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är således att den utredning, gällande möjligheter till utbildning som motionärerna yrkar, således redan är
initierad.
Ärendets handlingar
•
•

Remiss: Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms
kommun
Motion om att göra en utredning om möjligheterna för Katrineholms kommun
att anordna en undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen och äldrevården.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Inger Hult (L) samt utredare Matilda Gränsmark.
Förslag och yrkanden
Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att motionen
ska anses vara besvarad.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Inger Hults yrkande mot förvaltningens förslag.
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, dvs. att
motionen ska anses vara besvarad.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-06-08

13

§ 57

Antagande av SKL:s rekommendation "Kvalitet i särskilt
boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet i
särskilt boende för äldre" (VON/2017:35)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar SKL:s rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende
- rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre”.
Den antagna rekommendationen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 8/2017.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrift för särskilt boende för äldre, valde regeringen istället att förtydliga socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
Som ytterligare stöd till kommunerna har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
tagit fram en rekommendation, där de områden anges som kräver särskilt fokus i förnyelse och förbättringsarbetet. De områden som definieras är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning, där en viktig utvecklingspotential är välfärdsteknik. Styrelsen för SKL beslutade vid sammanträde den 20 januari 2017 att rekommendera
Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka
utvecklingen och kvaliteten på särskilda boenden nattetid.
Ärendets handlingar
•
•

Meddelande från SKL:s styrelse nr 3/2017 - Kvalitet i särskilt boende
PM: Kvalitet i särskilt boende. Rekommendation för arbetet med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre, 2016-12-15

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
utredare Matilda Gränsmark.
_______________
Beslutet skickas till: VOF ledningsgrupp (chef SBÄ för vidare info till EC),
ekonomer, intranätet, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 58

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån anmälan enligt lex
Sarah (brister i bemötande av anhöriga) (VON/2016:21)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 oktober 2016, § 102, att skicka en
anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande brister
i bemötande av anhöriga vid en brukares bortgång.1 Efter lex Sarah-anmälan har IVO
kontaktat vård- och omsorgsförvaltningens kontaktperson rörande Lex Sarahanmälningar. IVO menar
att den anmälan som nämnden gjort i ärendet inte är ett allvarligt missförhållande som ska anmälas.
Det är visserligen ett missförhållande. IVO har beslutat att avskriva ärendet och har inte för avsikt att
vidta ytterligare åtgärder. Vård- och omsorgsnämnden beslutade i samband med detta att

en uppföljning av åtgärdsplanen för ärendet skulle återrapporteras till nämnden i juni
2017.
Förvaltningen har upprättat en redovisning och denna redovisas separat. Redovisningen visar att flertalet av åtgärderna är vidtagna, men att det återstår ett arbete med
att implementera framtagna rutiner. Arbete med värdegrundsfrågor och social dokumentation är ett fortlöpande arbete inom förvaltningen.
Ärendets handlingar
•
•

Protokollsutdrag anmälan enligt lex Sarah (brist i bemötande av anhöriga LS12)
(VON/2016:21)
Uppföljning av åtgärdsplan utifrån anmälan enligt lex Sarah (2016-12 brist i
bemötande av anhöriga), 2017-05-15

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Inger Hult (L) samt verksamhetschefen Susanne Sallami.
_______________
Beslutet skickas till: VC stöd ordinärt boende, VC myndighets- och specialistfunktion, handläggare lex Sarah, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 59

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2017
(VON/2017:33)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden delar ut årets kvalitetspris till:
• Avdelningen Prästkragen, Vallgården, 25 000 kronor.
• Ann-Louise Århage, demenssjuksköterska, 10 000 kronor.
• Saud Porovic, Skogsbrynet/Socialpsykiatrin, 10 000 kronor
Kvalitetsprisen delas ut i samband med nämndens sammanträde den 31 augusti 2017
och skall användas senast den 31 december 2017.
En återkoppling skall ske till nämnden i februari 2017 om vad pengarna använts till.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2010,
§ 93, att godkänna handlingsplanen för utveckling av kvalitet utifrån ett salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt.
Ett av förslagen i handlingsplanen var att införa ett kvalitetspris.
Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter gjorde ett bra arbete med att registrera i kvalitetsregistren och förvaltningen mottog 280 tkr i bidrag för detta arbete
våren 2011. Detta arbete och bidrag bildade grunden till kvalitetspriset.
Priset finansieras med stimulansmedel som kommit till förvaltningen varje år.
År 2011 utformades riktlinjer om hantering för vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris på längre sikt. Riktlinjen antogs av vård och omsorgsnämnden den 27 oktober
2011, § 129.
I de nya riktlinjerna framgår bland annat att det inte enbart är kvalitetsregistrerade
arbeten som kan ligga till grund för att få kvalitetspris utan även dessa kriterier ingår:
•
•
•
•
•

Kvalitetsförbättrande åtgärder kopplat till brukaren/vårdtagaren
Patientsäkerhet
Måluppfyllelse
Arbetsmiljö
Informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Utifrån antagna riktlinjer för kvalitetspris har totalt 5 nomineringar lämnats in under
perioden 1 januari - 15 april 2017.
Med kriterierna som grund har vård och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp
sammanställt årets nomineringar och tagit fram förslag på vilka som föreslås bli tilldelade kvalitetspris 2017.
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Vård och omsorgsförvaltningens förslag
Årets bedömning har gjorts utifrån följande kriterier: Kvalitetsförbättrande åtgärder
kopplat till brukare/vårdtagare, måluppfyllelse, patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Förvaltningens föreslår att 2017 års kvalitetspris delas ut till:
•
Avdelningen Prästkragen, Vallgården, 25 000 kronor.
Motivering: Arbetar aktivt med BPSD kvalitetsregistrering och gjort flest registreringar under 2016. Har gjort många förbättringar och tagit fram nya arbetssätt med stöd av förvaltningens demenssjuksköterska. Arbetat aktivt med att
hitta individanpassade aktiviteter samt minskad medicinering för brukarnas
välmående.
•
Ann-Louise Århage, demenssjuksköterska, 10 000 kronor.
Motivering: Idogt arbete under flera år med att förbättra vården för demenssjuka. Utbildat personal i BPSD-registrering som resulterat i att BPSD nu lyfts
på teamträffar. Detta ger ökad kvalitet på vården av personer med demenssjukdom. Handleder och stöder personalen. Tagit fram handlingsplan samt aktivitetsschema i syfte att minska BPSD-problematik. Kontakt med läkare och påtalar vikten av att prova andra insatser innan eventuell medicinering.
•
Saud Porovic, Skogsbrynet/Socialpsykiatrin, 10 000 kronor.
Motivering: Arbetar med stort engagemang och med flera metoder för att stötta
brukare med olika utmaningar utifrån funktionsnedsättningar. Visat engagemang
och stöttat brukarnas anhöriga. Brinner för att göra det lilla extra och engagerar
sig i brukarnas liv och älskar utmaningar. Planerat och möjliggjort sommarsemester till Fiskeboda samt vår-grillfest på boendet. Skapat konstverk i allmänna utrymmen för allas trivsel. Gjort iordning uteplatsen samt arbetat i trädgården med brukare. Handleder elever/studenter.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
förvaltningschef Päivi Kabran.
_______________
Beslutet skickas till: Pristagarna, berörda chefer, samordnande ekonom, nämndsekreteraren, akten
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§ 60

Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Handikapprådet
Minnesanteckningar från sammanträde den 22 maj 2017. Hnr 2017:634
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Meddelar den 2 maj 2017 att de öppnat en tillsyn inom äldreomsorgen med anledning
av iakttagelser som gjort i tidigare ärenden. Inför den kommande inspektionen i verksamheten den 30 augusti 2017 önskar IVO ta del av vissa handlingar samt svar på
några frågor. Hnr 2017:586
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 31 maj 2017 översänt svar och handingar.
Hnr 2017:653

Har den 31 maj 2017 översänt beslut rörande anmälan enligt lex Sarah (bristande bemötande, bristande dokumentation - LS5). Ärendet har avslutats och IVO kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder. Hnr 2017:654
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag från den 24 april 2017:
§ 64 Beslut att entlediga Suzanne Larsson (SD) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Hnr 2017:574
§ 70 Årsredovisning och bokslut 2016 Hnr 2017:577
Protokollsutdrag från den 15 maj 2017:
§ 93 Beslut att inte längre undanta vård- och omsorgsnämnden från granskningsuppdraget för den förtroendevalde revisorn Lars F Eriksson (M). Hnr 2017:629
§ 96 Inriktning för inköp i Katrineholms kommun Hnr 2017:650
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag från den 26 april 2017:
§ 83 Planeringsdirekt 2018 med plan för 2019-202 Hnr 2017:569, 570
Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMR-deklarationen
somm nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet som ska tas fram med anledning av undertecknandet av CEMR-deklarationen. Hnr 2017:595
Landstinget Sörmland
Protokoll från sammanträde med gemensamma patientnämnden den 19 april 2017.
Hnr 2017:608
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollrapport den 5 maj 2017 från extra offentlig kontroll på Resurscenter Kulturgrupp, enligt föreläggande den 29 mars 2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
bedömt att bristerna var åtgärdade. Hnr 2017:588
Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från brukarråd på Pantern den 3 maj 2017. Hnr 2017:607
Ordföranden Ulrica Truedsson (S)
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig ordföranden och informerar att alla förtroendevalda kommer att få ett nytt SIM-kort till iPads eftersom
kommunen bytt operatörsavtal från Telia till Tele2.
De som fått sina iPads från KS/KF kommer att få nya SIM-kort på fullmäktigesammanträdet i juni.
De som fått sina iPads från vård- och omsorgsnämnden kommer att få ett mejl från
nämndsekreteraren med information om drop-in-tider för byte av SIM-kort.
Ordföranden önskar samtliga anställda och förtroendevalda en riktigt skön sommar.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign

