
PROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-06-16 KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, klockan 13:15 – 15.00
Beslutande Marie-Louise Karlsson (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), Marita Sundqvist (S), Annie-Marie Carlsson (M),
Ann-Charlotte Olsson (C), Björn Wahlund (L), Göran Svenningsson (V), Britt Gustafsson (SD)

Beslutande ersättare

Ersättare Ewa Fager (S), Lilian Lunde (S), Barbro Skogberg (S), Franca Baban (S), Ingela Wallace (C),
Emil Åhl (KD)

Övriga deltagande Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef 
funktionsstöd Gunilla Pettersson, verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson, 
controller Marie Myrbeck, verksamhetsstrateg Lars Hernevid, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Eva Gyllhamn

Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)

Utsedd justerare: Karin Frisk (S)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital signering 2022-06-20

Paragrafer § 39 - § 49

Datum för anslags uppsättande 2022-06-21 Datum för anslags nedtagande 2022-07-13

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Val av justerare 
Karin Frisk (S) valdes att justera dagens protokoll.
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§ 40

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

 Ny punkt nr 5: Månadsrapport maj 2022.
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§ 41

Information - Ekonomi 
Controller Marie Myrbeck redovisar det ekonomiska läget.

I maj 2022 redovisas en ackumulerad positiv avvikelse mot budget på 9 432 000 kronor. 
Prognosen beräknas vid årets slut hamna på + 6 600 000 kronor. 

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S), Björn Wahlund (L) och 
Göran Svenningsson (V).
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§ 42 VON/2022:33

Månadsrapport maj 2022 

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

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram månadsrapport för maj 2022. Rapporten 
mejlades ut precis före sammanträdet. 

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

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Björn Wahlund (L), Marian Loley (KD) och Karin Frisk (S) samt verksamhetsstrateg Lars 
Hernevid.

Beslutet skickas till: Akten
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§ 43 VON/2022:52

Tertialrapport 2022 vård- och omsorgsnämnden 

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

Sammanfattning av ärendet
Tertialrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för 
perioden 1 januari till och med 30 april 2022. Strukturen på tertialrapporten utgår från 
styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som 
beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som 
tertialrapporten ska svara upp gentemot. 

Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur verksamheterna ligger till i förhållande 
till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett 
första underlag inför den kommande budgetprocessen.

Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver där-
för inte nämndbehandlas. Förvaltningarna lämnar i tertialrapporten underlag för den 
kommunövergripande tertialrapport som behandlas av kommunstyrelsen i maj.

Ärendets handlingar
 Tertialrapport 2022 vård- och omsorgsnämnden 

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

Beslutet skickas till: Akten
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§ 44 

Aktuell verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
 Det externa hemtjänstföretaget Alminia fick sitt tillstånd indraget från IVO i maj 

2022. De flesta av brukare har nu valt att gå över till en annan privat utförare. 

 Under 2020 påbörjade Inspektionen för vård och omsorg en särskild tillsyn med 
anledning av covid-19-pandemin. Tillsynen fokuserar på medicinsk vård och behand-
ling för personer som bor på särskilt boende för äldre. Resultatet från den senaste 
granskningen på övergripande nivå i hela landet, visar på utvecklingsområden för 
dokumentation, läkemedelshantering, vård i livets slut samt individuell bedöm-
ning/kompetensutveckling. I höst kommer respektive kommun att få en tillsyn där 
resultatet på kommunnivå ska presenteras.

 Utredning pågår i ett ärende utifrån visselblåsarfunktionen.

 Två lex Sarah-utredningar pågår inom LSS-området. En avser stöld och en brister i 
bemötande. 

 Två beslut har fattats enligt lex Sarah. Det ena handlar om påtaglig risk för missför-
hållande. Det andra var inte av så allvarlig karaktär att det utgör ett missförhållande.

 Socialstyrelsen har fattat följande beslut om statsbidrag för prestationsbaserade 
medel: 

o I syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård 
och omsorg om äldre:  Ej beviljat.

o Till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden: 4 645 463 kronor beviljade.

o För att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämningsbonus). 
830 204 kronor beviljade. 461 000 kronor till kommunen och resterande till 
extern utförare. 

 Planering pågår för återinflyttning på Strandgårdens vård- och omsorgsboende den 
1 september 2022.

 Chefsforum har ägt rum i maj. Deltog gjord förvaltningens chefer samt de som går 
traineeprogrammet. Temat var ”Att leda andra genom sig själv”.

Verksamhetschef funktionsstöd Gunilla Pettersson
 Som ett led i målet att minska sjukfrånvaron fortsätter arbetet efter modellen 

tjänstedesign.

 Rekrytering inför sommaren är klar. Viss osäkerhet finns om sommarvikarierna 
hinner bli delegerade för hälso- och sjukvårdsuppgifter. Samverkan med hälso- och 
sjukvårdsorganisationen pågår för hur processen kan skyndas på.
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 Sommarplaneringen gällande sjuksköterskor är klar. Bemanningsföretag har anlitats 
för att säkra bemanningen.

Verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson
 Sommarrekryteringen är i princip klar. 

 Rekrytering av enhetschefer pågår. 

 Satsningen för att öka frisknärvaron startade upp den 29 april 2022. Samtal och 
återkoppling av handlingsplaner beräknas vara klara i mitten av Juni. Återkoppling 
sker till nämnden efter sommaren.

 Samverkan pågår med Kommunal för att göra schemaläggningen mer optimal än i 
dagsläget. Syftet är att komma överens om ett fast grundschema och en rörlig del 
där personalen kan vara delaktig. Detta ska leda till en budget i balans, färre vikarier 
och en ökad kvalitet genom kontinuitet till brukaren. Arbetet går hand i hand med 
införandet av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.  

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
 Två allvarliga avvikelser utreds inom hälso- och sjukvården. 

En lex Maria-anmälan har gjorts utifrån att patient inte fick ordinerat läkemedel vid 
akut situation. Komplettering av åtgärder kommer att lämnas till Inspektionen för 
vård och omsorg snarast. 
En allvarlig händelse utreds som gäller uteblivna hälso- och sjukvårdsåtgärder samt 
att personlig skyddsutrustning inte ordinerades.

 Handlingsplaner efter allvarligare negativa händelser är uppföljda enligt tidsplan. 
Återrapport har skett till förvaltningschef/verksamhetschef hälso och sjukvård under 
maj. 

 Pandemin fortsätter i Sörmland. Nu sprids muterat omicronvirus som smittar 30 
procent mer än omicron. Hälso- och sjukvårdsverksamheten är uppmanad att för-
bereda för fortsatt covid19-vaccinering med start den 1 september 2022. 
Från vecka 45 ska influensavaccin finnas tillgängligt för riskgrupper. Detta kan inte 
ges ihop med covid-19 vaccin utan måste ges med sju dagars intervall.

 Punktprevalentmätningen av god hygienisk standard har genomförts vecka 11–12. 
Resultatet är redovisat för verksamheterna som nu ska ta fram analyser, förslag till 
åtgärder samt planera för uppföljning enligt kvalitetsledningssystemet. 

 I samband med flytt av särskilda boenden för äldre kommer det vårdhygieniska 
arbetet att säkerställas framöver genom utbildningar på plats av omvårdnads-
personal, hygienombud, ansvarig chef och legitimerad personal. Utbildningarna 
kommer att filmas för att kunna användas fler gånger och finnas tillgängliga på 
intranätet.

 Svenska Halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i 
särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt syste-
matiskt kvalitetsarbete. Mätningen genomfördes hösten 2021. Resultatet kommer 
att redovisas för nämnden efter sommaren. 
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 Målbilden för Nära vård är beslutad för Sörmland. Nästa steg sker i samverkan den 
25 augusti 2022. Vad behöver primärvården för att kunna vara navet i den Nära 
vården i Sörmland? Vad behöver specialistvården för att vara en del av den nära 
vården? 
Vad behöver vi tillsammans för att skapa en personcentrerad och jämlik vård och 
omsorg i Sörmland? 

 Nationellt kliniskt kunskapsstöd handlar om kompetens och kunskapsnivån på vården 
och omsorgen oberoende var du får den. Mer fokus på kunskapsbaserad vård fram-
över där kommunen har förbättringsområden bl.a. utifrån tillgänglig digital teknik, 
kompetensutveckling på primärvårdsnivå, delaktighet i framtagning av kunskaps-
underlag och remisshantering där kommunerna är delaktiga i vården och omsorgen. 
Exempel inom kommunal vård och omsorg är bl.a. diabetesvård, utredning av 
inkontinens och rätt förskrivning, vårdprevention och hjärtsvikt. 

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S), Göran Svenningsson (V), 
Björn Wahlund (L) och Lennart Olsson (S).
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§ 45 

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
2022-04-01--05-31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare

2022-04-01--05-31 Färdtjänst Handläggare

2022-04-01--05-31 Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade

Handläggare

2022-04-01--05-31 Socialtjänstlagen Handläggare

2022-05-27, § 16 Beslut enligt lex Sarah att 
tillräckliga och adekvata 
åtgärder är vidtagna av för-
valtningen. Det inträffade 
utgör en påtaglig risk för ett 
missförhållande enligt 24 e 
§ lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funk-
tionshindrade (LS 2:2022).

Verksamhetschef för-
valtningskontoret

2022-05-27, § 17 Beslut att händelse som 
rapporterats enligt lex 
Sarah inte är av så allvarlig 
karaktär att det utgör ett 
missförhållande enligt 14 
kapitlet, 3 § socialtjänst-
lagen (lex Sarah).

Verksamhetschef för-
valtningskontoret
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Redan anslagna beslut

Utskottsbeslut

Datum Typ av beslut Delegat
2022-04-28, §§ 13-15 Individbeslut Enskilda utskottet
2022-05-12, §§ 16-19 Individbeslut Enskilda utskottet
2022-06-14, §§ 20-26 Individbeslut Enskilda utskottet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
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§ 46 VON/2022:43

Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i 
Katrineholms kommun 

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har skickat det reviderade anvisningsdokumentet Hälso-
främjande arbete i Katrineholms kommun på remiss. Nämndernas yttranden ska vara 
hos kommunledningsförvaltningen senast den 31 augusti 2022. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen tycker att förslaget i stort sett är bra. Åtgärderna hälso-
inspiratörer i samtliga förvaltningar och friskvårdsbidrag finns kvar sedan tidigare. 
I förslaget finns tre nya åtgärder: Hälsofrämjande aktiviteter på varje arbetsplats, hälso-
premie samt arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse.

Åtgärden hälsopremie ska uppmuntra till nya metoder för hälsofrämjande arbete. Vård- 
och omsorgsförvaltningen håller med om att det är positivt men invänder mot projekt-
formen. Forskning visar att effekter som uppnås med stöd av projektmedel är svåra att 
behålla när medlen är slut. Personalavdelningen kunde även planera aktiviteter som alla 
medarbetare kan ta del av genom att nyttja kommunens anläggningar och befintliga 
aktiviteter.

Enlig förslaget är hälsoinspiratörernas uppdrag att arbeta kommunövergripande. Vård- 
och omsorgsförvaltningen har 43 hälsoinspiratörer. Förvaltningen föreslår att endast ett 
fåtal hälsoinspiratörer från varje förvaltning arbetar kommunövergripande så att 
arbetsbördan för de övriga blir lättare och arbetsgruppen blir lagom stor.

Texten under rubriken ”Friskvårdbidrag” är detaljerad och skulle kunna ersättas med en 
hänvisning till personalhandboken.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser inga juridiska eller ekonomiska hinder att följa 
anvisningarna. Ur tillgänglighets-, genus- och jämställdhetsperspektiv kan första stycket 
på sidan sex kompletteras med till exempel: ”På en hälsofrämjande arbetsplats är det är 
viktigt att ta hänsyn till olika medarbetares skilda och kanske över tid skiftande behov”.

Under rubriken ”Vad innebär en hälsofrämjande arbetsplats” föreslår vård- och 
omsorgsförvaltningen en ny punkt: ”Medarbetarna har insyn i beslutsprocessen” och att 
den första punktsatsen kompletteras med … ”och att medarbetarna känner till dem”. 
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Förvaltningen noterar att ingress och mål är samma text och föreslår att den första 
punktlistan på sidan ett stryks.

Ärendets handlingar
 Remissanvisning

 Protokollsutdrag personalutskottet § 3 

 Förslag till övergripande anvisningsdokument - Hälsofrämjande arbete i 
Katrineholms kommun

 Anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun (KF 2017-06-09 §108)

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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§ 47 VON/2022:45

Svar på ledamotsinitiativ om delade turer 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden anser ledamotsinitiativet besvarat. 

Reservation

Björn Wahlund (L), Marian Loley (KD) och Göran Svenningsson (V) reserverar sig skriftligt. 
Reservationen redovisas som bilaga till protokollet.

Britt Gustafsson (SD) och Ann-Charlotte Olsson (C) reserverar sig muntligt.

Ärendebeskrivning
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 april 2022 inlämnar Björn 
Wahlund (L) ett ledamotsinitiativ som utmynnar i följande: 

Liberalerna anser att det är av yttersta vikt att frågan om långa omloppstider på grund 
av uppehåll under dagen löses för befintlig personal men också ur rekryteringssynpunkt. 
I första hand genom en alternativ schemaläggning och i de fall detta inte är möjligt 
genom ekonomisk kompensation.  Liberalerna föreslår därför en ekonomisk kompensa-
tion enligt följande: 

- Vård- och omsorgsförvaltningen ersätter personal med 20% av deras beräknade timlön 
per påbörjad 30 minutersperiod för rast/uppehåll som överstiger 60 minuter. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om delade turer ska bere-
das av vård- och omsorgsförvaltningen och att ärendet ska behandlas på vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde i juni. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen svarade i februari 2022 på en remiss på en motion från 
Kristdemokraterna som var ställd till kommunfullmäktige. Kristdemokraternas motion 
gick ut på att utreda möjligheten att delade turer blir frivilliga samt att utreda möjlig-
heten att betala en viss procent av timlönen under de lediga timmarna, alternativt ta ut i 
ledighet.  

I sitt svar skrev vård- och omsorgsförvaltningen då enligt nedan. 

Utgångspunkten gällande schemaläggning är att brukarnas behov av stöd ska tillgodoses. 
Inom vissa verksamheter kan detta innebära att antalet insatser som ska utföras är ojämnt 
fördelade över dagen. Vanligtvis är behoven av stöd störst under morgon och kväll. Med 
anledning av detta och utifrån de aktuella personalresurserna förekommer delade turer. 
Delade turer innebär i vissa fall även att frekvensen helgarbete kan hållas på en lägre nivå, 
det vill säga att personalen arbetar färre helger.  God planering och fördelning av resurser är 
en förutsättning för att hålla nere andelen delade turer. Vård- och omsorgsförvaltningen 
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arbetar kontinuerligt enligt kommunplanens mål om att antalet delade turer ska minska och 
att de i möjligaste mån ska vara frivilliga.  

I budgetpropositionen för 2022 beslutade riksdagen att sökbara medel för att motverka 
delade turer ska införas. Utgångspunkten är en modell som kallas Söderhamnsmodellen, 
som bygger på frivilligt delade turer samt ekonomisk ersättning för väntetid. Totalt ska 
300 miljoner kronor tillföras år 2022 och 600 miljoner år 2023. I dagsläget saknas närmre 
bestämmelser för hur detta ska genomföras, förvaltningen bevakar frågan och insatser kan 
bli aktuella. 

Med detta anser förvaltningen att motionen är besvarad. 

Anvisningar om ovan nämnda statsbidrag kom ut den 1 mars 2022 med sista ansök-
ningsdag den 30 mars. Medlen kan användas för att minska eller ta bort delade turer 
inom äldreomsorgen. Tiden för att ta ställning till eller skapa en plan för införande av en 
sådan modell ansågs för omfattande för att kunna genomföra under den korta tid som 
fanns för ansökan. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt enligt 
kommunplanens mål om att antalet delade turer ska minska och att de i möjligaste mån 
ska vara frivilliga. Vård- och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten att inför 2023, i 
det fall statsbidraget kvarstår, dra nytta av detsamma. Insatserna bör då syfta till att 
ytterligare utveckla det redan pågående arbetet med att minska andelen delade turer 
där alternativ schemaläggning är en del. 

Ärendets handlingar
 Ledamotsinitiativ från Liberalerna

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Björn Wahlund (L), Christoffer Öqvist (M), Göran Svenningsson (V), Marian Loley (KD) och 
Karin Frisk (S) samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Yrkanden

Karin Frisk (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Björn Wahlund (L) yrkar på återremiss för en ekonomisk redovisning av sitt förslag om 
ekonomisk kompensation.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.

Ordföranden ställer Björn Wahlund (L) yrkande om återremiss mot om ärendet ska av-
göras idag. Hon finner att ärendet ska avgöras idag.

Beslutet skickas till: Akten, B Wahlund
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Reservation
Nämnden beslutade idag (16 juni 2022) anse ledamotinitiativet om ersättning för att 
arbeta delade pass som besvarat något som vi i KD, V och Liberalerna reserverar oss 
emot.

Initiativet hade sin udd riktad mot de fall där delade pass inte gick att undvika och att de 
i dessa fall skulle kunna ersättas ekonomiskt. Till saken hör att delade pass kan vara till 
fördel för de som är berättigade till hemtjänst genom att delade pass ger färre kontakter 
över en längre period.  Majoritetens argument och styrning av förvaltningens svar 
mynnade ut i att ”staten” har beslutat om en satsning för att stödja arbetet med att 
minimerar behovet av tjänster med delade pass och utifrån detta ansågs initiativet 
besvarat.

Men, att avskaffa delade pass helt och hållet är knepigt då behovet av personal är som 
störst morgon och kväll d.v.s. dagtid är behovet betydligt mindre. En konflikt uppstår 
alltså. Målet om att alla ska kunna arbeta heltid med målet om att det inte ska finnas 
delade pass.  För att råda bot på det missnöje som finns bland personalen mot delade 
pass initierades initiativet.

Vi kan inte se att majoriteten har besvarat ledamotsinitiativet inte heller redovisat vad 
konsekvenserna av initiativet skulle innebära ekonomiskt eller resursmässigt. Därav 
yrkades på en återremiss för att få ett klargörande av de resursmässiga och ekonomiska 
konsekvenserna av initiativet. En återremiss som majoriteten avslog.

Detta beslut reserverar vi oss emot och yrkar på en konsekvensanalys av ledamots-
initiativet och inte bara till en intet förpliktigande förklaring från majoriteten.

Marian Loley, Kristdemokraterna

Göran Svenningsson, Vänstern

Björn Wahlund, Liberalerna

Comfact Signature Referensnummer: 1390512



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-16 17 (20)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 48 VON/2022:21

Beslut om kvalitetsutmärkelse 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
2022 års kvalitetsutmärkelse delas ut till värdegrundsledarna Louise "Kickis" Eriksson 
och Marie-Louise "Marre" Dahlqvist.

Utdelningen sker i samband med nämndens sammanträde den 25 augusti 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 16 december 2021, § 100, att godkänna 
reviderade riktlinjer för nämndens kvalitetsutmärkelse. Syftet är att ta tillvara idéer från 
medarbetare som ser förbättringsmöjligheter i vardagen. Det kan vara kloka lösningar 
som gagnar verksamheten och/eller de som vi är till för genom förbättrad kvalitet eller 
ökad måluppfyllelse.

Utmärkelsen ges för åtgärder eller genomförbara idéer som leder till förbättringar. Det 
kan till exempel gälla förenkling av arbetsuppgifter, ökad kvalitet eller förbättrad orga-
nisation. 

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

Den summa som delas ut är 15 000 kronor. 

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

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 
Tio nomineringar har kommit in under nomineringstiden januari-mars.

Utifrån syftet/kriterierna har vård och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram 
förslag på mottagare av året kvalitetspris. 

2022 års kvalitetsutmärkelse föreslås delas ut till värdegrundsledarna Louise "Kickis" 
Eriksson och Marie-Louise "Marre" Dahlqvist med följande motivering:

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

Arbetet har genomförts under 2021 och de har hittills utbildat ca 100 personer. 
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De har med glädje och engagemang drivit detta viktiga arbete och inspirerat nya och 
gamla värdegrundsledare. Att arbeta enligt värdegrunden är inget konstigt eller svårt 
utan det ska vara en naturlig del av arbetet.

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

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

Beslutet skickas till: Nämndsekreteraren, pristagare, berörda enhetschefer, akten
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§ 49

Meddelanden 

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

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag från sammanträde den 25 april 2022, § 43: Svar på motion om att 
delade turer gör en del personal sjuka. Hnr 2022:507

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag från sammanträde

 27 april 2022, § 42: Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025. Hnr 2022:508.

 25 maj 2022, § 60: Tertialrapport 2022 för Katrineholms kommun. Hnr 2022:578, 580.

Region Sörmland
 Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 29 april 2022. 

Hnr 2022:506

 Kvartalsrapport januari - mars 2022 för nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård. Hnr 2022:524

 Protokollsutdrag den 29 april 2022: Budgetunderlag 2023 - 2025 för nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård. Hnr 2022:525.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minnesanteckningar från möte med funktionsrättsrådet den 30 maj 2022. Hnr 2022:568.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från samråd den 9 maj 2022 med intresseorganisationer inom 
område funktionshinder. Hnr 2022:536 

Minnesanteckningar från brukarråd den 9 juni 2022 för socialpsykiatrins 
arbete/sysselsättning. Hnr 2022:611.

Fråga om byggkommitténs sammanträden
Lennart Olsson (S) undrar varför byggkommittén inte kallats till sammanträde sedan i 
mars 2022. Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt tar med sig frågan till förvaltningen.
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Sommarhälsning
Oppositionen framför genom Björn Wahlund (L) ett tack till förvaltningen för det första 
halvåret 2022.

Ordföranden önskar nämnden en trevlig sommar. Hon framför ett tack till samtlig 
personal inom förvaltningen och önskar alla en trevlig sommar.

Christoffer Öqvist (M) önskar på nämndens vägnar ordföranden en trevlig sommar.

Comfact Signature Referensnummer: 1390512



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MARIE-LOUISE KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0747753056285539add58a3e6da0d3eeb4
DATUM & TID: 2022-06-20 09:28:28 +02:00

NAMN: KARIN FRISK
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06b5be1b5810180390a1ff68d32a06c825
DATUM & TID: 2022-06-20 09:49:05 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-06-20 09:49:11 +02:00
Ref: 1390512
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1390512

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

	Val av justerare
	Fastställande av dagordning
	Information - Ekonomi
	Månadsrapport maj 2022
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Tertialrapport 2022 vård- och omsorgsnämnden
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Aktuell verksamhetsinformation
	Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
	Verksamhetschef funktionsstöd Gunilla Pettersson
	Verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson
	Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn

	Redovisning av delegationsbeslut
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Tjänstemannabeslut
	Redan anslagna beslut
	Utskottsbeslut

	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
	Ärendets handlingar

	Svar på ledamotsinitiativ om delade turer
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Reservation

	Ärendebeskrivning
	Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
	Ärendets handlingar
	Vård- och omsorgsnämndens överläggning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	Reservation
	Beslut om kvalitetsutmärkelse 2022
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Vård- och omsorgsförvaltningens förslag
	Vård- och omsorgsnämndens överläggning

	Meddelanden
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsen
	Protokollsutdrag från sammanträde

	Region Sörmland
	Samhällsbyggnadsförvaltningen
	Vård- och omsorgsförvaltningen
	Fråga om byggkommitténs sammanträden
	Sommarhälsning

	Underskriftssida

		2022-06-20T07:49:14+0000
	Comfact AB




