PROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-04-22, Duveholmsgymnasiets aula, klockan 13:15 – 14.30

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande,
Marian Loley (KD) andra vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S),
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

Ersättare

Marita Sundqvist (S), Ewa Fager (S), Lilian Lunde (S), Barbro Skogberg (S), Ingela Wallace (C),
Björn Wahlund (L)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef
förvaltningskontor Susanna Kullman, verksamhetschef funktionsstöd Petra Kruse,
verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson, controller Marie Myrbeck, verksamhetsstrateg
Lars Hernevid
Deltagare via distans: Utredare Cecilia Nordqvist §§ 46-48

Underskrifter

Ordförande: Ulrica Truedsson (S)
Sekreterare: Mona Kjellström
Utsedd justerare: Karin Frisk (S)

Justeringens plats
och tid

Digital signering 2021-04-26

Paragrafer

§ 40- § 52

Datum för anslags uppsättande 2021-04-27

Datum för anslags nedtagande 2021-05-19

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
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§ 41

Information - ekonomi
Controller Marie Myrbeck redogör för det ekonomiska läget.
För mars månad 2021 redovisas en ackumulerad positiv avvikelse mot budget på 5 245
kronor.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Göran Svenningsson (V).
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§ 42

Aktuell verksamhetsinformation
Presentation
Anneli Larsson, ny verksamhetenschef för äldreomsorgen, presenterar sig.

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
Pandemi
Det är svårare att hålla de allmänna rekommendationerna utifrån att både brukare och
anhöriga är vaccinerade. Fortfarande gäller rekommendationerna, till exempel begränsat antal personer som träffas samtidigt samt att hålla avstånd.
För närvarande finns ingen smitta i förvaltningens verksamheter.
Statsbidrag (stimulansmedel) för 2021
Äldreomsorgslyftet. En statlig satsning med syfte att höja kompetensen inom vård och
omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. För år 2021 är
3,9 miljarder avsatta för kommunerna. För år 2022 och 2023 föreslås 510 respektive
210 miljoner. För Katrineholm innebär det cirka 13 miljoner kronor år 2021.
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer
med demenssjukdom. För Katrineholm innebär det cirkaa 2,3 miljoner kronor
God och Nära vård. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att
brukaren/patienten för en god, nära och samordnas vård. Både kommuner och
Regioner har fått medel. För Katrineholm innebär det cirka 2,5 miljoner kronor.
Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med äldre i fokus. En överenskommelse
mellan SKR och regeringen om en treårig satsning under 2020-2022. För Katrineholm
innebär det ca 635 000 kronor.
Samtliga bidrag måste betalas tillbaka om de inte används.
Dialog med revisorerna
En dialog med revisorerna är planerad till juni 2021. Nämndens presidium och förvaltningschefen ska delta.
Socialpsykiatri
Antalet ansökningar inom målgruppen socialpsykiatri har ökat. Även antalet ansökningar
för boenden enligt LSS har ökat och då handlar det om målgruppen ungdomar.
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Äldreomsorg
Furulidens vårdboende ska renoveras och under tiden flyttar boende och personal
till Dufvegården. Flytten är planerad till mitten av september 2021.
Renoveringen av Strandgårdens demensboende är något försenad.
En utredning enligt lex Sarah är inledd. Utredningen handlar om fotografering av en
brukare.
Festival för mogna kommer att flyttas fram till hösten 2021.
Tre nya enhetschefer har börjat. Ida Olofsson - Igelkottens demensboende/ dagverksamhet. Johanna Flood - Panterns demensboende/hemtjänst. Edvin Hagelroth - natt/larmpatrull/hemtjänst Kamelen.

Verksamhetschef förvaltningskontoret Susanna Kullman
Trots ett ökat smittläge i samhället så har förvaltningen haft god kapacitet på korttidsplatser och har kunnat ta emot brukare snabbt från sjukhusen.
Den genomsnittliga tiden vid utskrivning är 0,25 dagar.
MAS fortsätter ha veckomöten utifrån covid-19 med sjuksköterskor, enhetschefer
och representanter för externa utförare av hemtjänst.
För att säkra sommarbemanningen av sjuksköterskor och frikopplade undersköterskor har beslut fattats om extra ersättning under semesterperioden vecka 25-32.
Fem personer har anmält intresse att prova fjärrtillsyn nattetid. Förvaltningen väntar
nu på kameror från leverantör.
Ett pilotprojekt med digital signering har startat inom hemtjänst Norr. Försöket ska
utvärderas innan det införs på flera enheter.
Chefen för bemanningsenheten går i pension till sommaren. Rekrytering pågår.
Rekrytering pågår av processledare för stimulansmedel.
Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler har gjorts vecka 11-12.
Resultatet och analys kommer att presenteras.
Uppföljning av avvikelser för första kvartalet 2021 har gjorts. Analysarbete pågår.
Tre utredningar pågår inom områdena fall med skada, läkemedelshantering av
narkotika samt försämrat allmäntillstånd hos patient över tid.
Patientsäkerhetsrond planeras före sommaren. Bakgrunden är IVO:s granskning av
regionen och kommunen. Uppdraget har getts av länsstyrgruppen inom gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Furuliden är först ut.

Verksamhetschef funktionsstöd Petra Kruse
Vaccinering av brukare har påbörjats denna vecka.
En lex Sarah-utredning är inledd om brister i bemötande på gruppbostad.
Inspektionen för vård och omsorg har ställt uppföljningsfrågor av åtgärder gällande
en tidigare lex Sarah-anmälan på gruppbostad. Åtgärderna är hanterade. Några är
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genomförda och övriga påbörjade och planerade.
En stödpedagog har anställts till området som ett led i att öka och säkerställa
kvalitéten.
Utbildningsplan för funktionsstöd är påbörjad som ett led i att öka kompetensen för
medarbetarna. Det gäller bemötande generellt samt att öka kompetens om olika
funktionsnedsättningar och diagnoser, hot och våld, kost och hälsa, lagstiftning med
mera.
Den nya gruppbostaden på Köpmangatan (Humlen) med inriktning mot neuropsykiatri har öppnat. Tre brukare har flyttat in och övriga tre flyttar in löpande enligt
plan.
Resurscenter har en ny arbetsgrupp vid namn Spektra. Inriktningen är ett spektrum
av olika arbetsuppgifter som återbruk, skriva ett magasin som kommer ut fyra
gånger per år, ull, tovning, måla, snickra och sy. Gruppen kommer att finnas i en ny
lokal på Mejerigatan.
Till sommaren kommer tio nya brukare till daglig verksamhet från gymnasiesärskolan.
Två nya enhetschefer har börjat. Pascal Wandel, grupp- och servicebostäder. Gustaf
Engwall, tillförordnad för grupp- och servicebostäder.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S).
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§ 43

VON/2021:29 013

Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
2. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige och revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (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 första kvartalet 2021
Äldreomsorg (SoL)

Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: 15 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället.

18 (14 kvinnor, 4 män)

Dagverksamhet
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.
Vid rapporteringstillfället var 10 kvinnor och 1 man
verkställda eller avslutade.

25 (17 kvinnor, 8 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.

3 (1 kvinna, 2 män)

Hemtjänst
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.
En person har nu sagt ifrån om insatsen.

2 (2 män)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning
(LSS)

Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut
(män) verkställda. 1 kvinna har erbjudits plats men ej
svarat trots flera påminnelser.

6 (3 kvinnor, 3 män)

Bostad med särskild service (SoL)

2 (1 kvinna, 1 man)

Biträde av kontaktperson (LSS + SoL)
6 (4 kvinnor, 2 män)
Upplysning: 2 beslut avser avbrott i verkställighet. 1
kontaktperson har slutat och den enskilde önskar inte
ny för tillfället pga. oro för smitta. 1 kontaktperson har
slutat då den enskilde inte går att nå. Samordnaren har
inte heller lyckats nå den enskilde. Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt och 1 beslut
(kvinna) avslutat pga. flytt
Daglig verksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.
Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (kvinna) verkställt.
2 (män) har på egen begäran sagt ifrån om insatsen.

18 (8 kvinnor, 10 män)

Korttidsvistelse utanför hemmet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.

1 (1 kvinna)

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Akten
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§ 44

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

Beslutande

2021-02-01--03-31

Bostadsanpassningsbidrag

Handläggare

2021-02-01--03-31

Färdtjänst

Handläggare

2021-02-01--03-31

Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade

Handläggare

2021-02-01--03-31

Socialtjänstlagen

Handläggare

2021-03-09, § 9

Beslut att händelse inte utgör
missförhållande enligt lex
Sarah.

Susanna Kullman,
biträdande förvaltningschef

Datum

Typ av beslut

Beslutande

2020-03-15, § 6
2021-03-29, § 7, 8,
10

Yttrande till Inspektionen för
vård och omsorg över ej verkställda beslut.

Ulrica Truedsson, ordförande

2021-04-14, § 11
Anslaget 2021-04-15

Vård- och omsorgsnämndens
sammanträde den 22 april
2021 inte öppet för allmänheten pga. pandemin.

Ulrica Truedsson, ordförande

Ordförandebeslut
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Utskottsbeslut
Datum

Typ av beslut

Beslutande

2021-03-11, §§ 7-11

Individbeslut

Enskilda utskottet

2021-04-15, §§ 12-18

Individbeslut

Enskilda utskottet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
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§ 45

VON/2021:13 710

Yttrande över motion om god äldreomsorg dag och natt
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås med motivering enligt nedan.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har lämnat en motion med yrkanden på:
- att Katrineholms kommun genomför en utredning utifrån behovet på varje äldreboende med bemanning och arbetstyngd. Detta gäller dag som nattpersonal.
- att utredningen ska ligga till grund för en personalanpassning efter behov och vårdtyngd och som justeras ekonomiskt löpande utifrån samma princip som elevpengen
med socioekonomiska förutsättningar inom bildningsförvaltningen.
Vård- och omsorgsnämndens yttrande skall vara kommunledningsförvaltningen tillhanda 2021-06-01.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att det som efterfrågas i motionen
redan sker och att de brister som påtalas är åtgärdade. En bedömning av behovet sker
idag i flera led. Först av biståndshandläggare som utreder och beslutar om insats, sedan
av enhetschef, omvårdnadspersonal och legitimerad personal som i teamarbete upprättar genomförandeplan och vårdplaner som sedan ligger till grund för planeringen av
insatser.
Bemanningstal, som anges i helårsanställd medarbetare per brukare, ligger till grund för
budgetfördelningen per verksamhet inom förvaltningen. Enhetschefen ansvarar sedan
för att, utifrån genomförandeplan och vårdplaner, fördela resurser inom sitt område.
Enhetschefen har att ta hänsyn till såväl brukarnas individuella behov som arbetsbelastningen för medarbetarna. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att den
nuvarande modellen fungerar väl och att det därför inte behövs någon ny modell för att
beräkna personalbehovet.
I de fall där bemanningen bedömts som låg av förvaltningen har åtgärder kunnat
sättas in. Inför 2021 har exempelvis en förstärkning av bemanningen kunnat genomföras. Budgeten för bemanningen dagtid på vårdboenden är nu 0,62 helårsanställd
medarbetare per brukare. Tidigare var budgeten 0,56 helårsanställd per brukare. På
demensboendena är budgeten för grundbemanningen dagtid högre, 0,68 helårsanställd per brukare. Som dagtid räknas klockan 07-21. Även för nattbemanningen har
en förstärkning kunnat genomföras inför 2021 och nattetid ansvarar nu varje medarbetare för 8 till 14 brukare på vårdboenden respektive demensboenden.
Bemanningen på vårdboenden i Katrineholms kommun ligger, enligt den nationella
jämförelsedatabasen Kolada, precis på rikssnittet för år 2020.
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Den resursfördelningsmodell som används för att fördela kommunens resurser baseras på demografi och en kostnad per åldersgrupp, förändringen mellan åren genererar
kommande års ram. Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar
hänsyn till volymförändringar inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad per individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar mellan åren.
De flesta brukarna är nöjda
Enligt brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är de som har
svarat i Katrineholm ända sedan 2012 mer nöjda med sitt vård- eller demensboende än
både riksgenomsnittet och genomsnittet i Södermanland. 87 procent av de som svarade
i Katrineholm 2020 skrev att de är nöjda eller mycket nöjda. Elva procent svarade att de
varken är nöjda eller missnöjda.

Ärendets handlingar
Motion från Kristdemokraterna om god äldreomsorg dag och natt, året runt efter
arbetstyngd och behov.

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

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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§ 46

VON/2021:17 000

Yttrande över reviderad informationssäkerhetspolicy
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och bedömning
och översänder det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har möjlighet att yttra sig över kommunens informationssäkerhetspolicy.
Bedömningen är att den är bra men vård- och omsorgsförvaltningen har några
kommentarer och förslag på justeringar. Dessutom menar förvaltningen att även
informationssäkerhetsinstruktionerna bör revideras så att de stämmer överens med
policyn. De hänvisar till funktioner som inte finns kvar i organisationen.

Ärendets handlingar
Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning 2021-03-24

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

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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§ 47

VON/2021:22 009

Yttrande över reviderat program för privata utförare
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och bedömning
och sänder det till kommunledningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Alla nämnder har fått möjlighet att yttra sig över remissen Revidering av program för
privata utförare.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning
Katrineholms kommun har privata utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihet.
Därför är vård- och omsorgsförvaltningens privata utförare inte upphandlade via en
process med varje företag. I stället väljer brukarna bland de företag som uppfyller
kommunens krav på utförare enligt förfrågningsunderlaget. Utförarna granskas och
utvärderas sedan enligt samma kriterier som den offentliga utföraren. Om en privat
utförare inte uppfyller kommunens kvalitetskrav avslutar kommunen samarbetet.
Förvaltningen har bara en synpunkt på programmet, att ändra bör till ska i följande
mening: ”Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta
sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan
författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.”

Ärendets handlingar
Förslag – Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun
Antagen - Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun
Riktlinjer för uppföljning, kontroll och insyn enligt program för privata utförare

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

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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§ 48

VON/2021:25 820

Yttrande över reviderad biblioteksplan
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och bedömning
och översänder det till kulturnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har remitterat biblioteksplan för vård- och omsorgsnämndens och bildningsnämndens yttrande senast den 1 april 2021.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen tycker att biblioteksplanen är tydlig och har ett bra
innehåll.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår dock några små justeringar:
Planen skulle kunna kompletteras med hur verksamheten följs upp och av vilken funktion.
Under rubriken Sammanfattning av bibliotekslag finns ett par inaktuella formuleringar
som bör strykas, nämligen ”den nya bibliotekslagen” och ”landsting”. Dessutom ska det
kanske stå biblioteksplan i stället för biblioteksplaner för tydlighetens skull.
Under rubriken I Katrineholm… föreslås att alla siffror stryks eftersom de snabbt kan bli
inaktuella, till exempel arbetslöshetssiffrorna. Vi anser att den beskrivande texten ändå
är bra och tillräcklig.
Under rubriken Tillgänglighetsuppdraget står ”möjlighet till insyn och förståelse för bibliotekets urvalsprocesser”. Detta kan behöva förklaras eller stå någon annanstans.
Under rubriken Demokratiuppdraget står ”Därför ska Katrineholms bibliotek erbjuda fri
tillgång till relevanta digitala tjänster samt åtkomst till information från internet via
bibliotekets datorer eller genom wifi till besökarnas egna enheter vid sidan av fysisk
media.”
Vi föreslår i stället formuleringen ”Därför ska Katrineholms bibliotek förutom fysisk
media erbjuda fri tillgång till relevanta digitala tjänster och information från internet,
antingen via bibliotekets datorer eller genom wifi till besökarnas egna enheter.”
BVC är en helt etablerad förkortning men bör ändå förklaras.

Ärendets handlingar
Remissanvisning
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2021-02-17
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Biblioteksplan

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

Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 49

VON/2020:66 711

Godkännande av Mann Service AB som extern utförare
av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Mann Service AB (org.nr 556919-6768) som
extern utförare inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem 8 kap 1 § från och
med den 1 maj 2021.
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt verksamhetschef för förvaltningskontoret att
skriva kontrakt med den godkända utföraren.
Deltar inte i beslutet
Göran Svenningsson (V) deltar inte i nämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit från Mann Service AB (org.nr 556919-6768) att bli extern utförare
inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem. Bolaget har sitt säte i Örebro.
Ansökan avser serviceinsatser, personlig omvårdnad och HSL-tjänster i hela kommunen.
Inget kapacitetstak önskas. Utföraren har fyllt i en ansökningsblankett och till den
bifogat olika bilagor som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.
Inspektionen för vård och omsorg har den 3 oktober 2019 utfärdat tillståndsbevis till
Mann Service AB för enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 6 socialtjänstlagen, att bedriva hemtjänst.
Utifrån den genomgång som gjorts av den inkomna ansökan samt referensernas uttalande så bedöms Mann Service AB uppfylla de krav som ställs i nämndens förfrågningsunderlag och föreslås därför bli godkända som utförare.

Ärendebeskrivning
Inkommen ansökan har utvärderats enligt följande:
Kontroll av att begärda intyg och bevis finns medsända.
Kontroll av att sanningsförsäkran är ifylld.
Tagit del av i ansökan bifogade företagsupplysningar.
Tagit del av dokumentation kring företagets ekonomiska kapacitet.
Tagit del av dokumentation kring företagets yrkesmässiga kapacitet och verksamhetsansvarigs kompetens.
Tagit del av i ansökan bifogade beskrivningar av företagets kvalitets- och miljösystem.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kontroll av att utföraren accepterat de i förfrågningsunderlaget uppställda kraven på
tjänsten.
Kontrollerat med Skatteverket att anbudsgivaren har fullgjort lagstadgade skyldigheter som redovisningar och betalningar av skatter och avgifter.
Kontrollerat med Inspektionen för vård- och omsorg att utföraren saknar registrerade klagomål eller avvikelser i övriga företag som denne driver.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Verksamhetschefen för förvaltningskontoret samt förvaltningens controller har utvärderat den inkomna ansökan enligt ovanstående punkter.
Två referenser gällande den verksamhetsansvarige har kontaktats och hon innehar god
kompetens för uppdraget och har fått fina referenser.
Utifrån den genomgång som gjorts av den inkomna ansökan samt referensernas uttalande så bedöms Mann Service AB uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget
och föreslås därför bli godkänd som utförare.

Förhandling enligt medbestämmandelagen
Förhandling enligt 38 § Medbestämmandelagen har förts med berörda fackliga organisationer angående anlitande av extern utförare inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Göran Svenningsson (V) samt verksamhetschef Susanna Kullman.

Beslutet skickas till:
Mann Service AB
Controller
Enhetschef medborgarfunktionen
IT-samordnare
MAS
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 50

VON/2019:1 110

Val av ny kontaktpolitiker för Panterns demensboende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Barbro Skogberg (S) som ny kontaktpolitiker för
Panterns vård- och demensboende för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Felix Lundqvist (S) har slutat som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Felix var vald
som kontaktpolitiker för Panterns vård- och demensboende. Nämnden ska därför utse
ny kontaktpolitiker.

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

Beslutet skickas till:
Barbro Skogberg
Enhetschef Pantern
Nämndsekreterare
Webb
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 51

VON/2019:1 110

Val av ny ersättare i fondgruppen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Mårten Grothérus (L) som ny ersättare i fondgruppen
för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Halvardsson har avslutat sitt uppdrag i vård- och omsorgsnämnden.
Lennart var även vald som ersättare i nämndens fondgrupp.
Nämnden ska därför utse en ny ersättare i fondgruppen.

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

Beslutet skickas till:
Mårten Grothérus
Fondgruppens sekreterare
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 52

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Har den 16 mars 2021 översänt meddelande om beslut att inleda tillsyn enligt 25 § lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet är att följa ett tidigare ärende
enligt lex Sarah om begränsande åtgärder vid en gruppbostad. Svar önskas senast den 6
april 2021. Hnr 2021:330

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 22 mars 2021:
§ 49: Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun.
Hnr 2021:390-391
§ 50: Årsredovisning 2020 Katrineholms kommun. Hnr 2021:397-398
§ 56: Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen. Hnr
2021:396

Region Sörmland
Protokoll från sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård den 4 mars 2021. Hnr 2021:298
Protokoll från sammanträde med gemensamma patientnämnden den 18 februari
2021. Hnr 2021:300
Protokoll från Regionstyrelsen den 14 april 2021 om digitala sammanträden i regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionala nämnder. Hnr 2021:453

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bekräftelse den 3 mars 2021 om upphörande av livsmedelsverksamhet på
Malmgårdens vårdboende. Hnr 2021:276
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet den 29 mars 2021. Hnr 2021:443

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från samråd med intresseorganisationerna inom funktionsstödsområdet den 15 februari 2021. Hnr 2021:274

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
nämndsekreterare Mona Kjellström.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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