
PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-12-16 Duveholmsgymnasiets aula, klockan 13:15 – 15.00
Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, 

Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S) §§ 94-04, Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (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) §§ 92-93,  Emil Åhl (KD)

Ersättare Ewa Fager (S) §§ 94-104, Lilian Lunde (S), Barbro Skogberg (S), Ingela Wallace (C), 
Björn Wahlund (L), Whera Nyvell (MP)

Övriga deltagande Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef 
förvaltningskontor/funktionsstöd Petra Kruse, verksamhetschef äldreomsorg Anneli 
Andersson, controller Marie Myrbeck, enhetschef lednings- och verksamhetsstöd 
Lars Hernevid, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn §§ 92-100

Deltagare via distans:
Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S) 

Sekreterare: Mona Kjellström

Utsedd justerare: Christoffer Öqvist (M)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital signering 2021-12-20

Paragrafer § 92 - § 104

Datum för anslags uppsättande 2021-12-21 Datum för anslags nedtagande 2022-01-12

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 92  

Fastställande av dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

____________

Comfact Signature Referensnummer: 1248713



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2021-12-16 3 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 93 

Information - ekonomi 
Controller Marie Myrbeck redovisar det ekonomiska läget. 

I november redovisas en ackumulerad positiv avvikelse mot budget på 11 947 tkr. 

Prognosen för helåret kvarstår och beräknas vid årets slut hamna på +11 500 tkr. 

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S) och Göran Svenningsson 
(V) samt verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson och förvaltningschef Anna-Lena 
Ramstedt.
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§ 94

Aktuell verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
Covid-19

 För närvarande finns Ingen smitta av covid 19 i verksamheterna. 

 Arbete pågår med att ta fram rutiner för att hantera ovaccinerade som arbetar med 
brukarnära arbete.

 Den 11 december 2021 hade regionen öppet hus för vaccinering av influensavaccin 
för förvaltningens medarbetare som arbetar brukarnära. Samtidigt fanns möjlighet 
att få dos 3 covid-19.

 En utredning enligt lex Sarah har påbörjats gällande brist i bemötande.

Verksamhetsbesök

Verksamhetschef för äldreomsorg och förvaltningschef har besökt Dufvegården under 
en dag. Syftet var att träffa personalen och inhämta synpunkter och idéer för utveckling. 
Alla avdelningar besöktes och vi fanns även tillgängliga resten av dagen i ett 
konferensrum. Ett antal medarbetare besökte oss för att framföra sina synpunkter och 
förslag. De som besökte oss, samt de vi träffade vid rundvandringen, uppgav att det trivs 
på sin arbetsplats och med sitt jobb. 

Chefsforum

Planerat chefsforum i december 2021 ställdes in på grund av nya restriktioner.

Ny verksamhetschef funktionsstöd

Ny verksamhetschef för funktionsstöd börjar den 28 februari 2021.

Verksamhetschef förvaltningskontor/funktionsstödsområdet 
Petra Kruse 
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar användning av skydds- och 

begränsningsåtgärder på gruppbostäder.

 Arbetsmiljöverket granskar kommunen och två gruppbostäder är utvalda att ingå.

 En uppföljning av uppdrag med utförare av hemtjänst har ägt rum den 14 december 
2021.

 Katrineholm omsorg AB avslutar sitt uppdrag som utförare av hemtjänst i 
Katrineholm från den 31 mars 2022.

 MannService AB (utförare av hemtjänst) har bytt namn till Lycka Omsorg AB.

 En enhetschef för LSS-bostäder har sagt upp sig och rekrytering har påbörjats.

 Rekrytering av kvalitetscontroller pågår.
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Verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson
 Nya enhetschefer är rekryterade för Pantern, larmpatrull/hemtjänst natt, 

Almgården/Julita hemtjänst, hemtjänst Centrum/Öster. 

 Rekrytering av enhetschef för Yngaregården/hemtjänst Björkvik ska göras då 
nuvarande chef går i pension.

 Ny verksamhetsledare börjar den 4 januari 2022.

 Preliminär plan för utbildningar inom äldreomsorglyftet 2022-2023:

o 16 undersköterskor med start i januari 2022 (varav 2 från externa 
hemtjänstutförare) samt 10 undersköterskor med start i augusti 2022.

o 4 specialistundersköterskor demens. Start januari 2022. 50 procents studier, 
utbildning under 2 år. 3 har blivit antagna, en står som reserv.

 Arbete pågår med att ta fram en rutin för fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

 Eftersom Festival för mogna ställdes in sommaren 2021 har varje verksamhet istället 
ordnat egna aktiviteter, bland annat i form av önskemiddagar och olika typer av 
underhållning. Magnus Carlsson underhöll på Dufvegården i november och 
underhållningen streamades till andra verksamheter.

 Personalen på demensboendet Norrgläntan är nominerade till priset Svenska 
hjältar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
 Omfattande stölder av narkotiska läkemedel har skett på ett särskilt boende för 

äldre. Utredning pågår. En händelseanalys har gjort och en handlingsplan planeras. 
Stölderna är polisanmälda.

 En lex Maria anmälan har gjorts i början av december 2021. Anmälan avser risk för 
vårdskada på ett särskilt boende för äldre där patient själv fått hantera för stora 
doser av narkotiska preparat. Vårdgivarens styrdokument för läkemedelshantering, 
där patient har överlämnat ansvar till hälso- och sjukvården, har inte följts.

 Översyn pågår av hälso- och sjukvård för personer med LSS-beslut där regionen inte 
fattat beslut om egenvård. Översynen sker i samverkan med brukare/patient, 
regionen och kommunens hemsjukvård.

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S).
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§ 95 VON/2021:30  040

Månadsrapporter vård- och omsorgsförvaltningen 
september och oktober 2021 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger månadsrapporterna till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram månadsrapporter för september och 
oktober 2021. Då nämnden inte haft några sammanträden under oktober och november 
har rapporterna redan mejlats ut till nämnden för kännedom. 

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

Ärendets handlingar
 Månadsrapporter för september och oktober 2021

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Björn Wahlund (L), Christoffer Öqvist (M), Göran Svenningsson (V) och Lennart Olsson (S) 
samt enhetschef Lars Hernevid och förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 96  

Redovisning av delegationsbeslut 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

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

Tjänstemannabeslut

Datum Typ av beslut Delegat

2021-09-01--11-30 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare

2021-09-01--11-30 Färdtjänst Handläggare

2021-09-01--11-30 Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade

Handläggare

2021-09-01--11-30 Socialtjänstlagen Handläggare

2021-11-16, § 35 LS 11:2021 Beslut enligt lex 
Sarah att rapporterad 
misstanke om ekonomiskt 
övergrepp inte utgör en 
påtaglig risk för 
missförhållande.

Anna-Lena 
Ramstedt, 
förvaltningschef

Ordförandebeslut

Datum Typ av beslut Delegat

2021-10-26, § 34 Rapport av ej verkställda 
beslut tredje kvartalet 2021

Marie-Louise 
Karlsson, 
ordförande
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Redan anslagna utskottsbeslut

Datum Typ av beslut Delegat

2021-10-07, §§ 31-33 Individbeslut Enskilda utskottet

2021-11-11, §§ 34-39 ” ”

2021-12-09, §§ 40-44 ” ”

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt nämndsekreterare Mona Kjellström.
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§ 97 VON/2021:70  004

Kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020-2021 för vård- 
och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning av ärendet
Sydarkiveras tjänst som dataskyddsombud utförs av ett team som består av jurist, 
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. Kontrollen av efterlevnaden hos de som 
är anslutna till tjänsten gemensamt dataskyddsombud görs i olika moment. Ett årligt 
moment är att dataskyddsombudet tar fram en självvärderingsenkät som varje 
personuppgiftsansvarig ska besvara. 

Personuppgiftsansvarig får en återkoppling i form av en rapport från kontroll av 
dataskyddsefterlevnad.

Sydarkiveras bedömning av vad som är viktigast för vård- och omsorgsnämnden att 
arbeta vidare med redovisas nedan under punkterna 1-6.

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. Utse grupp med olika kompetenser som ska 
utföra risk- och konsekvensbedömningarna. Vi vill här också påminna om att 
också dataskyddsombudet ska rådfrågas i samband med risk- och 
konsekvensbedömningar.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar tagit beslut 
om vilken mall som ska används vid risk- och konsekvensbedömning och kommer att 
påbörja arbetet med analys under 2022. Arbetet kommer ske inom GDPR-nätverket på 
förvaltningen.

2. Bygg upp en organisation för informationssäkerhetsarbetet så att det blir tydligt 
hur arbetet ska bedrivas så att det blir mer systematiskt.

Kommunen har nyligen reviderat sin informationssäkerhetspolicy och arbete pågår 
centralt med att ta fram en organisation med mål att förankra den.

3. Försök prioritera att berörd personal kan delta i våra utbildningar.
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Vård- och omsorgsförvaltningen deltar aktivt i de utbildningar som erbjuds. Under 
stora delar av den period som rapporten avser, var läget ansträngt till följd av Covid-19 
och flera utbildningar blev tyvärr inställda.

4. Vi rekommenderar att ni tar del av den mall för delegationsordning som 
dataskyddsteamet tagit fram och tar in delegation av dataskyddsfrågor i vård- 
och omsorgsnämndens delegationsordning.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av mallen och fört in ett avsnitt om 
Dataskyddsförordningen/GDPR i nämndens delegationsordning. Beslut väntar ske i 
december 2021.

5. Vi rekommenderar att ni tar fram analys och åtgärdsplan utifrån er kartläggning 
av tredjelandsöverföringar.

Vård- och omsorgsförvaltningen har idag inga tredjelandsöverföringar men avser 
arbeta med detta om det blir aktuellt i framtiden.

6. Planera in information om inträffade personuppgiftsincidenter, aktuella 
registerförteckningar samt personuppgiftsansvarigs roll och ansvar i 
sammanträdeskalendern med vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsförvaltningen har börjat se över hur informationen ska kunna 
presenteras för nämnden på ett tillgängligt sätt.

Ärendets handlingar
 Sydarkiveras rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020-2021 för vård- och 

omsorgsnämnden, 2021-08-16.

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

Beslutet skickas till: 

Sydarkivera

Akten

Kopia för kännedom: 

GDPR-samordnare
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§ 98 VON/2021:65  048

Fördelning av föreningsbidrag 2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela föreningsbidragen för år 2022 i 
enlighet med upprättat förslag.

Fördelningen framgår av bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 16/2021.

Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska utrymmet för fördelning är 214 000 kronor. I förslaget fördelas 159 950 
kronor till föreningarna. Kvar finns då 54 050 kronor att använda för ansökningar som 
tillkommer.

Pensionärsföreningarna

År 2009 infördes ett belopp om 20 kronor per medlem. Detta belopp har använts i 
bidragsgivningen 2010-2021 och föreslås gälla även för 2022. I likhet med tidigare år 
föreslås också ett minimibelopp på 2 000 kronor per förening.

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 pensionärsföreningar 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 
föreningsbidrag.

SPF seniorerna Björkvik söker 2 000 kronor för verksamheten och ersättning för 
hyreskostnad som är 10 000 kronor. För sina 165 medlemmar får de enligt 
standardmallen 3 300 kronor. Det innebär att de får mer än de har sökt. 

Funktionsrättsföreningarna

För funktionsrättsföreningarna görs i vissa fall en individuell bedömning. Synskadades 
Riksförbund Katrineholm-Vingåker får enligt standardmallen 2 000 konor i bidrag för 
sina 13 medlemmar i Katrineholm. Det är lika mycket som en förening med 100 
medlemmar får. Föreningen söker nu sammanlagt 10 000 kronor. De extra medlen 
önskas för att delfinansiera ett program som översätter dokument till tal. Enligt ansökan 
kostar programmet 30 000 kronor. 

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykiska tillstånd (IFSAP) förtydligar sitt 
behov av extra medel om 14 400 kronor i ett e-postmeddelande till förvaltningen den 18 
november 2021.
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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 
lokalkostnader 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 2022.

Ärendets handlingar
 Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2022.

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

Beslutet skickas till:

Föreningskonsulent för utbetalning och meddelande till föreningar

Kopia för kännedom:

Controller VOF
Ekonom VOF
Akten
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§ 99 VON/2021:65  048

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beviljar 475 000 kronor som bidrag till FUB:s 
lekoteksverksamhet för år 2022. 

Reservation

Göran Svenningsson (V) reserverar sig mot vård- och omsorgsnämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) i Katrineholm, Flen 
och Vingåker, sökte den 28 september 2021 medel till 2022 års lekoteksverksamhet.

Enligt ansökan har FUB sedan cirka ett år 1,5 specialpedagogtjänst. Dessutom finns en 
timanställd lokalvårdare budgeterad för 2022. En IT-support var uppdragsanställd under 
2021.

Föreningen beräknar att ta emot lika många barn från familjer under 2021 som under 
2020, det vill säga 115 barn. Av dessa bor 74 i Katrineholm. Dessutom är 10 förskolor i 
Katrineholm där 24 barn är aktuella inskrivna i verksamheten.

I ansökan skriver föreningen att barnen nu har svårare problematik än vad föreningen är 
van vid. Över 70 procent av barnen har annat modersmål än svenska. Under 2021 har 
föreningen gjort fler hembesök än vanligt därför att familjer inte har kunnat ta sig till 
lokalen. Elva barn står i kö till lekoteket i Katrineholm.

Föreningen söker 615 000 kronor av vård- och omsorgsnämnden för lekoteket i 
Katrineholm 2022. 

Utgångspunkten för beloppet är FUB:s kostnadskalkyl för 2022 om 1 066 500 kronor, 
som fördelats mellan de tre kommunerna utifrån respektive kommuns andel av 
kommunernas sammanlagda folkmängd. Det sökta beloppet har räknats fram genom 
att först dividera totalkostnaden med det sammanlagda antalet invånare i Katrineholm, 
Flen och Vingåker (2021-06-30). Utifrån en kostnad per invånare om 17,69 kronor blir då 
Katrineholms andel enligt FUB:s beräkning 615 000 kronor (34 820 x 17,69).

FUB hade 234 medlemmar vid årsskiftet 2020/21, varav 170 var mantalsskrivna i 
Katrineholm. Av det bifogade bokslutet framgår att verksamheten gick med ett 
underskott på drygt 19 000 kronor år 2020 beroende på att kommunernas bidrag bara 
täckte 80 procent av de begärda anslagen. Föreningen använder därför sparade pengar 
för att finansiera lekoteket. Året innan var underskottet 215 000 kronor. 

Comfact Signature Referensnummer: 1248713



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2021-12-16 14 (21)

Ordförandens sign Justerandes sign

Ärendets handlingar
 Ansökan med bilagor från FUB 2021-09-23.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Göran Svenningsson (V) och Christoffer Öqvist (M).

Förslag och yrkanden

Göran Svenningsson (V) yrkar att FUB får 615 000 kronor i bidrag.

Marie-Louise Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Göran 
Svenningssons yrkande.

Christoffer Öqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.

Hon ställer Göran Svenningssons yrkande mot förvaltningens förslag. Hon finner att 
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till: 

FUB
Assistent för utanordning
Akten

Kopia för kännedom:

Controller
Ekonom
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§ 100 VON/2021:55  049

Revidering av riktlinjer för kvalitetspris till 
kvalitetsutmärkelse 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

 Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad riktlinje 
för kvalitetsutmärkelse och ändring av tidigare namn. 

 Riktlinjen gäller från den 1 januari 2022.

Den godkända riktlinjen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- 
och omsorgsnämndens handling nr 17/2021.

Sammanfattning av ärendet
Det har under senare tid varit svårt att få in nomineringar till kvalitetspriset. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade därför den 10 juni 2021 att uppdra till 
förvaltningen att göra en översyn av nämndens kvalitetspris. 

Nu gällande riktlinje antogs av nämnden den 27 oktober 2011.

Utveckling och stimulans är betydelsefullt för att medarbetarna ska trivas och leverera 
god kvalitet. Möjlighet till individuell kompetensutveckling samt tillvaratagande av 
befintlig kompetens är viktiga delar av att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det är medarbetarna som förbättrar verksamheten. Kompetens, initiativkraft och 
kreativitet som tas tillvara och sprids ger god arbetsmiljö och god vård. Det är viktigt 
både att uppmärksamma det goda som görs, och att upptäcka det som skulle kunna 
fungera bättre.

De större förändringar som föreslås är att prissumman fastställs till en nivå mot tidigare 
tre nivåer samt att syftet med utmärkelsen tydliggjorts. 

Ärendets handlingar
 Förslag till nya riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens kvalitetsutmärkelse

 Riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2011-10-27.

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

Beslutet skickas till: Intranätet, enhetschef lednings- och verksamhetsstöd, akten
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§ 101 VON/2021:47  042

Fastställande av plan med budget 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till plan med budget 
2022 med föreslagen justering i driftsbudgeten.

Fastställd plan med budget redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- 
och omsorgsnämndens handling nr 18/2021.

Reservation

Ann-Charlotte Olsson (C) och Emil Åhl (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina 
egna respektive partiers föreslag till budget.

Deltar inte i beslutet

Göran Svenningsson (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden antog den 31 augusti 2021, § 75, nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2022.

Den 22 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Övergripande plan 
med budget 2022-2024. Kommunfullmäktiges beslut innebär för vård- och 
omsorgsnämnden en ramförändring från 786 613 tkr för år 2021 till 822 818 tkr för år 
2022. Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget för 2022 omfattar enligt 
kommunfullmäktiges beslut 12 452 tkr.

Vård- och omsorgsförvaltningen har med utgångspunkt från övergripande plan med 
budget, samt den sedan tidigare beslutade kommunplanen för 2019-2022, upprättat ett 
förslag till vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2022. 

Budgeten kommer att MBL-förhandlas den 14 december 2021 inför nämndens beslut. 
Förhandlingsprotokollet kommer att skickas ut till nämnden.

Ärendets handlingar
 Förslag till vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2022, 2021-12-02.
 Förhandlingsprotokoll enligt MBL, 2021-12-14
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Björn Wahlund (L), Göran Svenningsson (V), Ann-Charlotte Olsson (C), Emil Åhl (KD), 
Mårten Grothérus (L), Karin Frisk (S) och Christoffer Öqvist (M) samt controller Marie 
Myrbeck, enhetschef Lars Hernevid och förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Marie Myrbeck föreslår en justering i driftsbudgeten 2022 mellan verksamhets-
områdena. Förslaget till justering har mejlats till nämnden samt publicerats i 
LexMeeting.

Yrkande

Ordföranden yrkar, med instämmande av Mårten Grothérus (L) och Karin Frisk (S), bifall 
till förvaltningens förslag med föreslagen justering i driftsbudgeten.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång. 
Hon ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med föreslagen justering och 
finner att nämnden biträder detta. 

Beslutet skickas till: 

Personal via intranät

Stratsys

Akten
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§ 102 VON/2020:71  002

Revidering av delegationsordningen 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att gälla 
från den 1 januari 2022.

Den reviderade delegationsordningen redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 19/2021.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen.

Utöver vissa redaktionella ändringar föreslås följande ändringar:

 Delegat för kommunal timersättning till externa utförare för personlig assistans 
enligt LSS utifrån nämndens beslut den 30 september 2021.

 Titeln Biträdande förvaltningschef har tagits bort. Förordnande kommer istället att ske 
vid behov.

 Delegat vid anlitande av bemanningsföretag ändras till enhetschef.

 Ett nytt avsnitt har tillkommit utifrån rekommendation i dataskyddsombudets 
rapport: H. Dataskyddsförordningen (GDPR).

Förslaget till ändringar är markerade med över- respektive understruken text.

Ärendets handlingar
 Förslag till reviderad delegationsordning, 2021-11-24.

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

Beslutet skickas till: 

Intranätet Communis

Akten
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§ 103 VON/2019:1  110

Val av ny kontaktpolitiker för barn och ungdom samt 
Furuliden/Dufvegården 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden väljer Emil Åhl (KD) som ny kontaktpolitiker för barn och 
ungdom samt för Furuliden/Dufvegården för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Johanna Hellberg (KD) har slutat som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Johanna 
var även vald som kontaktpolitiker för Barn & ungdom samt Furuliden. Furuliden 
renoveras för närvarande och de boende har flyttat till Dufvegården. Kontaktpolitikerna 
följer därför med till Dufvegården under renoveringen.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ann-Charlotte Olsson (C) och 
föreslår att Emil Åhl (KD) väljs som ny kontaktpolitiker.

Beslutet skickas till: 

Nämndsekreterare

Enhetschef Barn och ungdom

Enhetschefer Furuliden/Dufvegården

Emil Åhl

Akten
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§ 104   

Meddelanden 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 Beslut den 5 oktober 2021 utifrån tillsyn av ej verkställt beslut. 

IVO bedömer att det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. Kommunen har uppgett att den enskilde valt att avstå insatsen 
under en längre period på grund av hälsoskäl. Det saknas uppgifter om detta i den 
enskildes journaler. Kommunen har en skyldighet att dokumentera beslut och 
åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av 
betydelse. 
IVO finner dock inte skäl att ifrågasätta att dröjsmålet berott på den enskildes val att 
avstå verkställighet. Hnr 2021:997

 Beslut den 11 november 2021 utifrån tillsyn av bostad med särskild service i form av 
gruppbostad. Tillsynen har varit inriktad på att följa upp ett ärende enligt lex Sarah 
som bland annat handlade om begränsande åtgärder. 
IVO har inte uppmärksamma några brister inom det område som tillsynen omfattat 
och har därför avslutat ärendet. Hnr 2021:1165

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 25 oktober 2021:

 §141 Delårsrapport 2021 Katrineholms kommun. Hnr 2021:1116, 1117

 §142 Policy - trygghet och säkerhet. Hnr 2021:1119, 1120

 §146 Revidering av Policy för resor och transporter i tjänsten. Hnr 2021:1121, 1122

 § 147 Revidering av arkivreglemente. Hnr 2021:1123, 1124

Protokollsutdrag den 22 november 2021

 § 160 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Hnr 2021:1200

 § 161 Övergripande plan med budget 2022-2024. Hnr 2021:1202, 1203

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet den 27 september 2021. Hnr 2021:992
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Region Sörmland
Protokoll från sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård:

 10 september 2021. Hnr 2021:968

 29 oktober 2021. Hnr 2021:1164

Vård- och omsorgsförvaltningen
Kvartalsuppföljning av Fixar Malteverksamheten tredje kvartalet 2021. Hnr 2021:1044.

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

Julhälsning
Ordföranden tackar nämnden för det första halvåret som ny ordförande och önskar alla 
en God Jul & Gott Nytt År.

Hon framför även ett varmt tack till all personal i förvaltningen för det jobb som utförs.

Christoffer Öqvist (M) önskar på nämndens vägnar ordföranden en God Jul & Gott Nytt 
År.
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