PROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-01-28 Pensionärernas Hus, Djulögatan 51, klockan 13:15 – 15.30

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, Marian Loley
(KD) andra vice ordförande, Lennart Olsson (S), Dan Jonsson (S), Annie-Marie Carlsson (M),
Ann-Charlotte Olsson (C), Mårten Grothérus (L), Göran Svenningsson (V)

Beslutande ersättare

Marita Sundqvist (S), Tommy Ljungberg (S), Ewa Fager (S), Jonah Håkansson (SD)

Ersättare

Övriga deltagande

Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef
förvaltningskontor Susanna Kullman, controller Marie Myrbeck
Deltagare via distans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn (§ 7), utredare Lars
Carlberg (§ 8), utredare Cecilia Nordqvist (§ 9)

Underskrifter

Ordförande: Ulrica Truedsson (S)
Sekreterare: Mona Kjellström
Utsedd justerare: Marian Loley (KD)

Justeringens plats
och tid

Digital signering, 2021-02-01

Paragrafer

§ 1- § 21

Datum för anslags uppsättande: 2021-02-02

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-24

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§1

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
________________
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§2

Parentation
Vård- och omsorgsnämnden håller en tyst minut för ersättaren Sten Holmgren som
avlidit.
_______________
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§3

Information - ekonomi
Controller Marie Myrbeck redogör för det ekonomiska läget.
För år 2020 redovisas en positiv avvikelse mot budget på 8 676 tkr.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Ewa Fager (S), Göran
Svenningsson (V) och Marian Loley (KD).
________________
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§4

Aktuell verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
Vaccinering covid-19
På särskilda boenden har alla som önskat fått den första dosen av vaccinet. Den
andra dosen planeras vara genomförd denna vecka. I samband med vaccination av
brukare på boenden har även några av personalen fått restdoser.
Regionen har börjat kalla personer inom hemtjänsten/hemsjukvården som kan ta sig
till vårdcentralerna. När det gäller brukare som inte kan ta sig till vårdcentralerna så
kommer kommunens sjuksköterskor få uppdrag av Regionen att utföra vaccineringen.
Den 8-10 januari 2021 vaccinerades 640 av vård- och omsorgsförvaltningens personal av Regionen. Förvaltningen bemannade med sex undersköterskor och ett antal
administrativ personal för att hjälpa till med kringuppgifter, t.ex. boka in personal,
hålla ordning i kö, säkerhetsställa att de som kom följde hygienrutiner som gällde
och övervakade alla som tog vaccin (måste övervakas i 15 minuter). De ringde även
in reserver när det blev vaccin över. Dos 2 är uppskjuten till vecka 6 på grund av
mindre leveranser av vaccin. Då har brukare (äldre) prioriterats.
Smittläget (nulägesbild)
Smittläget rapporteras en gång i veckan och information finns på
www.katrineholm.se.
Just nu finns en brukare inom LSS smittad som uppkomit efter rapporteringstillfället.
Personal som har möjlighet arbetar hemifrån för att minska risken för smitta.
Uppdrag
Förvaltningen har enligt behovsanalys fått kommunstyrelsens uppdrag att i samarbete med Hökerum Bygg AB inleda planering av lokaler för verksamhet enligt LSS.
Det gäller området i kvarteret Hämplingen på Öster (Fågelgatan/Trädgårdsgatan).
Uppdraget med att ta fram en boplan löper på och kommer att redovisas för
nämnden vid nästa sammanträde.
Statsbidrag
Förvaltningen har fått statsbidrag för krisstöd på 504 tkr. Bidraget fördelas inom förvaltningen och till de externa utförarna av hemtjänst utifrån antalet brukare.
Personal
Verksamhetschefen för äldreomsorgen har sagt upp sig. Rekrytering är påbörjad.
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Äldreomsorgen
Rekrytering av enhetschef för Panterns vård- och demensboende samt servicehus är
nu klar. Rekrytering av ny enhetschef för nattpatrullen, larmpatrullen och Kamelen
pågår.
Stödinsatser är på gång inom en verksamhet. Syftet är att stärka gruppen och
uppdraget.

Verksamhetschef förvaltningskontoret Susanna Kullman
En Lex Sarah-anmälan översändes till IVO den 11 januari 2021. Anmälan avser brister
i bemötande på en gruppbostad enligt LSS.
IVO har återkommit och önskar fler konkreta åtgärder gällande brister i bemötande
på organisatorisk nivå. Utredare gör en komplettering tillsammans med ansvariga
chefer.
En lex Sarah-utredning har inletts rörande brister i bemötande inom äldreomsorgen.
Hyrorna inom funktionsstöd är ändrade utifrån förvaltningens nya hyressättningsmodell. En del frågor kring att olika hyror finns i samma fastighet förklaras med att
det är tillval i vissa lägenheter. När det gäller den generella höjningen av hyran
baseras den på KFAB:s föregående års höjning och räknas på brukarens slutgiltiga
hyra.
Ett antal ansökningar har inkommit gällande det nya kommunala bostadstillägget för
personer med funktionsnedsättning.
Trygghetslarmen inom hemtjänsten och på särskilda boenden är nu utbytta.
Strandgårdens brukare har nu flyttat in på Dufvegården. En risk- och konsekvensanalys togs fram för att varje steg i flytten skulle vara så säkert som möjligt. Flytten
har genomförts i samarbete med Viadidakt och service- och teknikförvaltningen.

Funktionsstödsområdet
Ny organisation inom grupp- och servicebostäder gäller från den 7 januari 2021.
En ny enhetschef började den 7 januari 2021 vilket innebär att det nu är fulltaligt på
alla chefstjänster.
Brukarna på Resurscenter har en "arbeta hemmadag" i veckan för att minimera risk
för smitta.
Åtgärdsplan är påbörjad utifrån en Lex Sarah-utredning om brister i bemötande på
en gruppbostad.
Två brukare är missnöjda med sin placering. Förvaltningen gör allt för att erbjuda
utifrån rådande behov.
Den 15 februari startar introduktion med personal på nya gruppbostaden i före
detta Kurirenhuset (kvarteret Humlen). Brukarna flyttar in den 1 mars. Fyra brukare
är klara och svar väntas från de andra två som erbjudits plats.
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Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
Samverkan mellan verksamheterna och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
sker veckovis.
Samverkan med samtliga MAS i länet och smittskyddsläkare sker varje vecka. Syftet
är att utbyta erfarenheter och räta ut verksamhetsnära frågor utifrån smittskydd och
vårdhygieniskt perspektiv.
En ny länsgemensam rutin för ”Läkemedelshantering i Sörmland” har tagit fram.
Rutinen kommer att påverka läkemedelshanteringen inom verksamheterna på olika
sätt. Breddinförandet inom förvaltningen startar den 18 februari via en digital
genomgång för chefer och legitimerad personal via MAS.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Göran Svenningsson (V),
Mårten Grothérus (L) och Lennart Olsson (S).
_______________
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VON/2020:27 013

Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut
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.

Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda
beslut
Äldreomsorg - SoL

Antal beslut

Särskilt boende

6 (3 kvinnor, 3 män)

Dagverksamhet

27 (17 kvinnor, 10 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)

3 (3 män)

Hemtjänst

2 (2 män)

Upplysning: 2 kvinnor har tackat nej till varsitt erbjudande.
2 män har nu återtagit ansökan. 1 man avliden. 2 beslut kommer
att verkställas under februari.
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. pandemin. Personerna har
därefter blivit erbjudna att återgå men tackat nej pga. oro för smitta.
1 man har avslutat insatsen. 1 beslut (man) numera verkställt.
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. hälsoskäl eller eget initiativ.
1 man har avslutat insatsen.
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. oro för smitta av covid-19.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS
Bostad med särskild service för vuxna

Antal beslut

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.
1 (man) har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny
gruppbostad som planeras vara färdigställd 2021. 1 kvinna har
erbjudits plats under maj -20 men ej svarat trots flera påminnelser
varför platsen gick till en annan. Hon har nu erbjudits annan plats.
1 man har tackat nej till ett erbjudande.
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Biträde av kontaktperson

6 (4 kvinnor, 2 män)

Daglig verksamhet

23 (12 kvinnor, 11 män)

Korttidsvistelse utanför hemmet

1 (1 kvinna)

Upplysning: 2 beslut avser avbrott i verkställighet. 1 KP har slutat
och den enskilde önskar inte ny KP för tillfället pga. oro för smitta.
1 KP har slutat då den enskilde ej går att nå. Samordnaren har inte
heller lyckats nå den enskilde.
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. covid-19. Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (kvinnor) verkställda. Övriga har valt att tacka
nej bland annat på grund av hälsoskäl, oro för smitta eller eget
initiativ. 1 beslut (man) har avslutats på egen begäran.

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_____________
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten
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§6

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

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

Tjänstemannabeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-10-01--12-31

Bostadsanpassningsbidrag

Handläggare

2020-10-01--12-31

Färdtjänst

Handläggare

2020-10-01--12-31

Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade

Handläggare

2020-10-01--12-31

Socialtjänstlagen

Handläggare

2021-01-11, § 2
(LS 10:2020)

Beslut enligt 24 b § LSS att
rapport om bristande bemötande på gruppbostad
utgör ett allvarligt missförhållande.

Susanna Kullman, verksamhetschef förvaltningskontoret

Tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen. Det inträffade utgör
ett allvarligt missförhållande
enligt 24 f § Lag (1993:387) om
stöd och service till vissa
funktionshindrade (lex Sarah).
Anmälan översändes till
Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362

PROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-28

11 (32)

Ordförandebeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-11-04, § 26
Anslaget 2020-11-09

Införande av besöksrestriktioner på Katrineholms
kommuns vård- och omsorgsboenden.

Ulrica Truedsson (S), ordförande

2020-11-06, § 28
Anslaget 2020-11-09

Beslut om tillfällig rutin om
munskydd i all oundviklig
ansiktsnära vård inom äldreomsorg.

Ulrica Truedsson (S), ordförande

2020-11-09, § 29
Anslaget 2020-11-09

Rapport av verkställda beslut
tredje kvartalet 2020.

Ulrica Truedsson (S), ordförande

2020-11-11, § 30
Anslaget 2020-11-11

Dataskyddsombud för vårdoch omsorgsnämnden.

Ulrica Truedsson (S), ordförande

2020-11-24, § 31
Anslaget 2020-11-24

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

Ulrica Truedsson (S), ordförande

2020-12-21, § 32
Anslaget 2020-12-22

Yttrande över remissen Hållbar
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020-47)

Ulrica Truedsson (S), ordförande

2021-01-12, § 3
Anslaget 2021-01-14

Behov av ny gruppbostad
enligt LSS

Ulrica Truedsson (S), ordförande

Utskottsbeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-11-05, §§ 18-21
Anslaget 2020-11-09

Individärenden

Vård- och omsorgsnämndens
enskilda utskott

2020-12-10, §§ 22-29
Anslaget 2020-12-15

Individärenden

Vård- och omsorgsnämndens
enskilda utskott

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),.
_______________
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VON/2020:60 709

Yttrande till IVO över klagomål och synpunkter mot
hälso- och sjukvården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens förslag
till yttrande och översänder det som nämndens eget till Inspektionen för vård och
omsorg.

Sammanfattning av ärendet
IVO har den 18 december 2020 översänt underrättelse och begäran över klagomål mot
hälso- och sjukvården (Dnr 3.4.1-59878/2020-6).
IVO begär följande uppgifter från vård- och omsorgsnämnden:
Kopia av handlingar om social dokumentation
Yttrande från vård- och omsorgsnämnden över klagomålet
Har ni sedan tidigare kännedom om klagomålet?
o Om ja, hur har ni hanterat klagomålet i ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete?
o Om nej, hur kommer ni att hantera klagomålet i ert i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?
Handlingarna ska vara IVO tillhanda senast den 5 februari 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande

Ärendets handlingar
Förslag till yttrande från vård- och omsorgsnämnden över anmälan om klagomål
mot hälso- och sjukvården, 2021-01-12

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Lennart
Olsson (S) och Göran Svenningsson (V) samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva
Gyllhamn.
_______________
Beslutet skickas till: IVO, akten
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VON/2020:79 007

Yttrande över remissen Revisorernas samlade
uppföljande granskning av tidigare granskningar personaltäthet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ser inte behovet av att ytterligare protokollföra risk- och
konsekvensanalyser kring personalförändringar, då de redovisas skriftligt och
muntligt inför och under nämndsammanträdena. De protokollförs sedan övergripande under punkten verksamhetsinformation. Även i förvaltningens Kvalitetsberättelse belyses risk- och konsekvensanalyser utförda under året.
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens
yttrande och översänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun följt upp granskningar som
gjordes 2016, inom områdena kompetensförsörjning, personaltäthet, placering av barn och
unga i HVB-hem, samt övergripande IT-säkerhet. Dessa granskningar ledde till ett antal
rekommendationer. I den samlade uppföljningen presenteras hur statusen för de olika
rekommendationerna såg ut i juni 2020.
Vård- och omsorgsförvaltningens remissvar gäller den andra av de tre rekommendationer som revisorerna lämnat för vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde,
gällande personaltäthet. Revisorerna anser att det fortfarande pågår arbete för att helt
uppfylla denna rekommendation. De övriga två rekommendationerna som rör vård- och
omsorgsförvaltningen anser revisorerna vara uppfyllda.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
När de gäller de övriga delarna av skrivelsen har förvaltningen inga synpunkter. Vårdoch omsorgsförvaltningen deltar i framtagandet av kompetensförsörjningsplan. För området kompetensförsörjning kan tilläggas att vård- och omsorgsförvaltningen under
2020 tagit fram och arbetar med digitala introduktions- och utbildningspaket för nyanställd och befintlig personal, samt deltar i arbetet med att ta fram tester som bland
annat rör språkkunskaper inför anställning. Dessa tester skall införas under 2021.
Den andra rekommendationen utifrån granskningen av personaltäthet
”Resultaten av riskanalyser/konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till negativa utfall i förhållande till uppsatta målnivåer, bör presenteras i sammanfattad form på
nämndssammanträden, såväl skriftligt som muntligt, och protokollföras.” – PwC:s ursprungliga granskning.
Den andra rekommendationen rör risk- och konsekvensanalyser gällande förändringar i
personaltäthet, och hur dessa redovisas för nämnden. Förvaltningschef och nämndordförande har i juni 2020 redogjort för att risk- och konsekvensanalyser genomförs inom
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förvaltningen på flera olika nivåer, och hur nämnden tar del av dessa analyser. Vårdoch omsorgsförvaltningen har sedan den första granskningen 2016 strukturerat arbetet
med risk- och konsekvensanalyser. Det finns mallar och instruktioner för detta, samt för
handlingsplaner kopplade till analyserna. Utifrån uppföljningen av granskningarna
verkar det kvarstå att riskanalyserna kring personalförändringar skall protokollföras utförligare vid nämndsammanträden. I dagsläget protokollförs de övergripande, under
punkten verksamhetsinformation, men det finns ingen skriftlig sammanfattning om
resultaten specifikt från risk- och konsekvensanalysen.
Vård- och omsorgsförvaltningen ifrågasätter behovet av att ytterligare specifikt protokollföra risk- och konsekvensanalyser. De redovisas skriftligt och muntligt inför och
under nämndsammanträdena. De, samt handlingsplanerna, protokollförs sedan övergripande under punkten verksamhetsinformation. Även i förvaltningens Kvalitetsberättelse belyses risk- och konsekvensanalyser övergripande.
Pågående och fortsatt arbete med risk- och konsekvensanalys
Förvaltningen kommer i vilket fall att fortsatt utveckla arbetet med skriftliga risk- och
konsekvensanalyser. Det har under 2020 genomförts ett antal sådana på olika nivåer.
Exempelvis i hanteringen av Covid 19-pandemin, kring smittskydd och säker läkemedelshantering inför flytten av brukare till det nyöppnade äldreboendet Dufvegården,
samt i samband med omstrukturering av chefsområden på verksamhetsområdet Funktionsstöd. Vid behov har resurser från förvaltningskontoret deltagit i framtagandet.
Ingen av dessa analyser har dock varit kopplad till förändringar i personaltäthet.
Det övriga kvalitetsarbetet har under de senaste två åren till stor del har fokuserat på
avvikelsehantering och egenkontroll. I slutet av 2020 har förvaltningsledningen gett i
uppdrag till utredare att se över tidigare nämnda mallar för risk- och konsekvensanalys,
samt att vid behov uppdatera dem. Förvaltningskontoret tillsammans med Medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) har beslutat att risk- och konsekvensanalys samt handlingsplaner skall lyftas fram ytterligare under 2021. Detta sker till exempel som temaområde vid det årliga Summeringsmötet för kvalitetsarbete i februari 2021, där alla
chefer och medarbetare med speciella uppdrag inom kvalitetsarbete skall delta.

Ärendets handlingar
Revisionsrapport: Samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar - VON
(personaltäthet)
Skrivelse: Samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar - VON (personaltäthet).

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
utredare Lars Carlberg.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362

PROTOKOLL
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VON/2020:80 030

Yttrande över remissen Användning av amerikanska
personuppgiftsbiträden i kommunen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden ställer sig bakom förslaget men hänskjuter ärendet till kommunfullmäktige via
kommunstyrelsen för beslut då det är av principiell karaktär.

Ärendebeskrivning
Alla personuppgiftsansvariga måste ha personuppgiftsbiträden utanför den egna organisationen. Katrineholms kommun, liksom andra kommuner, använder molntjänster
från amerikanska företag som personuppgiftsbiträden. Det strider mot EU-domstolens
dom i juli 2020. Den så kallade Privacy Shield är nämligen inte ett tillräckligt skydd för
personuppgifter enligt GDPR. Cloud Act ger den amerikanska staten laglig rätt att i vissa
fall få tillgång till personuppgifter som finns i molntjänsterna.
Det finns dock inte realistiska alternativ för kommunen till att använda de amerikanska
företagens tjänster på grund av kraven på offentliga verksamheters tillgänglighet, flexibilitet och effektivitet. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunen och
nämnderna fortsätter att använda de tjänster som är nödvändiga för verksamheten, i
avvaktan på vidare vägledning från Datainspektionen och så länge inga sekretessbelagda
uppgifter behandlas i tjänsterna.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Nästan alla kommunens gemensamma verksamhetssystem ligger helt eller delvis i moln
med amerikanska personuppgiftsbiträden. Vård- och omsorgsförvaltningen använder
dessa kommungemensamma system som Outlook, Word, Excel, Teams och Office365.
Däremot lagrar vård- och omsorgsförvaltningen sina egna extra skyddsvärda uppgifter i
system som inte har amerikanska personuppgiftsbiträden. Data lagras i stället lokalt hos
IVER eller nationellt enligt upphandling, vilket innebär att de förvaras enligt förvaltningens speciellt ställda krav.
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer därför att våra data är juridiskt korrekt lagrade och inte berörs av problemet med amerikanska personuppgiftsbiträden.
Vård- och omsorgsförvaltningen håller med kommunledningsförvaltningen om att det
lämpligaste är att den kommunövergripande hanteringen fortsätter i avvaktan på vägledning från Datainspektionen eller den europeiska myndigheten EDPD.
Vård- och omsorgsförvaltningen betonar att digitala tjänster ska vara förstahandsval när
medborgare eller företag kontaktar den offentliga sektorn enligt regeringens princip
Digitalt först, som genomfördes 2015 - 2018. Det är ytterligare ett argument för nödvändigheten i att fortsätta att använda e-tjänster och att lagra information med de möjligheter som finns.
Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362
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Ärendets handlingar
Skrivelse från kommunledningsförvaltningen om användningen av amerikanska
personuppgiftsbiträden i kommunen, 2020-10-22.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
utredare Cecilia Nordqvist.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362

PROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden
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VON/2020:69 048

Fördelning av föreningsbidrag 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela föreningsbidragen för år 2021 i enlighet
med upprättat förslag.
Den godkända fördelningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
vård- och omsorgsnämndens handling nr 1/2021.

Sammanfattning av ärendet
Med stöd av föreningskonsulenterna vid service- och teknikförvaltningen har ett förslag
till fördelning av 2021 års föreningsbidrag upprättats. Det ekonomiska utrymmet för
fördelning är 214 000 kronor. I förslaget fördelas 178 610 kronor till föreningarna.
Kvar finns då 35 390 kronor att använda för ansökningar som tillkommer under 2021.
Pensionärsföreningarna
År 2009 infördes ett belopp om 20 kronor per medlem. Detta belopp har använts i
bidragsgivningen 2010-2020 och föreslås gälla även för 2021. 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 resonemang har tillämpats även i årets förslag till
fördelning av föreningsbidrag
Funktionsrättsföreningarna
När det gäller funktionsrättsföreningarna görs i vissa fall en individuell bedömning.
Övrigt
Utöver de bidrag som föreslås betalas ut direkt till föreningarna finns lokalkostnader
som betalas av förvaltningen. Detta är lokalkostnader för PRO Valla, RSMH, SPF/PRO
Björkvik, Pensionärernas hus och Linnégården. Dessa kostnader beräknas totalt uppgå
till 800 000 kronor för år 2021.

Ärendets handlingar
Förslag till fördelning av 2021 års föreningsbidrag, 2020-12-23

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Göran Svenningsson (V) samt controller Marie Myrbeck.
_______________
Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362
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Beslutet skickas till:
Föreningsservice för information till berörda föreningar samt utbetalning av bidrag
Controller
Ekonom
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362
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VON/2020:69 048

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beviljar 475 000 kronor som bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet för år 2021.
Reservation
Göran Svenningsson (V) reserverar sig mot vård- och omsorgsnämndens beslut till förmån för sitt yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen
och Vingåker, inkom den 2 oktober 2020 med ansökan om medel till 2021 års lekoteksverksamhet.
Av skrivelsen framgår att FUB behöver utöka verksamheten från 1,0 till 1,5 tjänst.
Antalet barn som är aktuella i verksamheten har ökat under flera års tid. Under 2019 var
141 barn aktuella. Av det totala antalet barn bodde 82 i Katrineholms kommun. För
2020 lämnas en prognos om totalt samma antal barn som 2019. Det finns dessutom ett
uppdämt behov efter viss restriktivitet under pandemin. Mot bakgrund av det ökande
antalet barn samt andra faktorer, ser FUB ett behov av att utöka verksamheten.
Föreningen hemställer därför om att vård- och omsorgsnämnden beviljar 614 000
kronor i anslag till lekoteket i Katrineholm för 2021. FUB påpekar att anslaget från
Katrineholms kommun varit oförändrat sedan 2014.
Utgångspunkten för beloppet är FUB:s kostnadskalkyl för 2021 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 (2020-06-30). Utifrån en kostnad per invånare om 17,64 kronor blir då
Katrineholms andel, enligt FUB:s beräkning, 614 000 kronor (34 820 x 17,64).
FUB hade 241 medlemmar vid årsskiftet 2019/20, varav knappt 180 var mantalsskrivna i
Katrineholm. Av det bifogade bokslutet framgår att verksamheten 2019 gick med ett
underskott på drygt 215 000 kronor.

Ärendets handlingar
Ansökan med bilagor från FUB 2020-10-02

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Göran
Svenningsson (V) och Christoffer Öqvist (M) samt controller Marie Myrbeck.
Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362
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Förslag och yrkanden
Göran Svenningsson (V) yrkar att FUB får 614 000 kronor i bidrag.
Christoffer Öqvist (M) yrkar avslag på Göran Svenningssons yrkande.
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
För kännedom: Controller, ekonom

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362
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Vård- och omsorgsnämnden
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VON/2020:78 725

Habiliteringsersättning 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Habiliteringsersättningen ska vara 15 kronor/timme även under 2021.
Habiliteringsersättning kan utbetalas för närvaro upp till 8 timmar/dag, maximalt 40
timmar/vecka. Ett tillägg för obekväm arbetstid efter klockan 17 vardagar samt
lördag och söndag ska utbetalas med 2 kronor extra per timme.
Förändringarna med ökad veckoarbetstid samt höjd ersättning för obekväm arbetstid ska ligga kvar under 2021.
Den ökade timersättningen och möjligheten till högre veckoarbetstid samt ob-tillägg
beslutas på ett år i taget.
Ovanstående ska gälla oavsett om medel i form av statsbidrag kommer att fördelas
för 2021.
Habiliteringsersättningen gäller personer som deltar i daglig verksamhet enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt daglig sysselsättning
enligt socialtjänstlagen (SoL).

Sammanfattning av ärendet
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 och 2019 fördela medel till
kommunerna i statsbidrag med syfte att stimulera kommuner att införa eller höja en låg
dagpenning (habiliteringsersättning). Det gäller personer som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS. Utifrån det rekvirerade statsbidraget beslutade vård- och omsorgsnämnden
att höja habiliteringsersättning för år 2018 och 2019 till 15 kronor per timme.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 5 december 2019, § 117, att behålla samma
nivå av habiliteringsersättning även för 2020 för personer som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS samt daglig sysselsättning enligt SoL.
För år 2020 har vård- och omsorgsförvaltningen rekvirerat 2 184 434 kronor från
Socialstyrelsen i form av ett engångsbelopp.
Inför 2021 har förvaltningen kontaktat Socialstyrelsen som meddelat att intentionen är
att bidraget ska vara flerårigt. I mitten av december 2020 kommer det regleringsbrev
som innehåller de statsbidrag som ska lysas ut nästkommande år. Statsbidrag för
habiliteringsersättning fanns med i höstbudgeten vilket också indikerar att bidraget
kommer vara med i regleringsbrevet.
Det troliga är att summan för bidraget är det samma som tidigare. Eftersom att fördelningsnyckeln bygger på antalet deltagare i dagligverksamhet enligt LSS så kan den
exakta summan för kommunerna variera något beroende på hur antalet deltagare ser ut
i landet.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att habiliteringsersättningen för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS ska vara kvar på samma nivå även för
2021, det vill säga 15 kronor/timme. Habiliteringsersättningen ska även vara densamma
för personer inom daglig sysselsättning enligt SoL. Detta för att förvaltningen ska
behandla brukare inom daglig verksamhet/sysselsättning lika.
Då personer inom daglig sysselsättning enligt SoL inte omfattas av statsbidraget
kommer kostnaden att behöva tas inom vård- och omsorgsnämndens befintliga ram.
Om statsbidrag för habiliteringsersättning för personer som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS inte kommer att fördelas för 2021 kommer även detta att behöva tas inom
befintlig ram.
Omfattning av habiliteringsersättning på daglig verksamhet enligt LSS och daglig
sysselsättning enligt SoL i Katrineholm
Antal personer inom daglig verksamhet enligt LSS som får habiliteringsersättning är för
närvarande cirka 246 personer. Daglig verksamhet är en frivillig insats enligt LSS.
Antal personer inom daglig sysselsättning enligt SoL, personer inom socialpsykiatrins
sysselsättningsverksamhet, är för närvarande cirka 41 personer. Daglig sysselsättning är
en frivillig insats enligt SoL.
Kostnadsberäkning
Kostnaden för bibehållen timersättning för personer på daglig verksamhet enligt LSS
beräknas till 900 000 kronor årligen. Kostnaden för bibehållen utökad arbetstid och
ersättning för obekväm arbetstid beräknas till 20 000 kronor årligen.
Kostnaden för bibehållen timersättning för personer på daglig sysselsättning enligt SoL
beräknas till 100 000 kronor årligen.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
controller Marie Myrbeck.
Marie informerar om att statsbidrag för habiliteringsersättningen för 2021 kommer att
lysas ut under mars. Statsbidraget uppgår som under tidigare år till 350 000 000 kronor.
_______________
Beslutet skickas till: Verksamhetschef,enhetschefer Resurscenter samt sysselsättning,
aministratörer funktionsstöd, akten
Kopia för kännedom: Controller, ekonom

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2020:40 711

Revidering av bilaga 2 till förfrågningsunderlaget Aktuella ersättningsbelopp för utförare av hemtjänst
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra aktuella ersättningsbelopp i bilaga 2
till ”Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet,
Hemtjänst”, enligt förvaltningens förslag.
De nya ersättningsbeloppen ska gälla från den 1 januari 2021.
Den fastställda Bilaga 2 till förfrågningsunderlaget redovisas som bilaga till protokollet
med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 2/2021.

Sammanfattning av ärendet
Förfrågningsunderlaget ska ses över regelbundet. En översyn gjordes den 27 augusti
2020 som gäller från den 1 januari 2021. Vid detta tillfälle revideras dock inte ersättningsbeloppen. Timersättningen har inte höjts sedan 2018.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nu en höjning av timersättningen, vilken
regleras i bilaga 2 till förfrågningsunderlaget. Höjningen är baserad på löneökningar.

Ärendets handlingar
Förslag till revidering av aktuella ersättningsbelopp - bilaga 2 till "Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet, Hemtjänst"

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
controller Marie Myrbeck.
_______________
Beslutet skickas till: IT-samordnare, ekonomiassistenter, utförare av hemtjänst,
controller, ekonom, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362

PROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-28

24 (32)

VON/2020:47 042

Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan med
budget 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa vård- och omsorgsnämndens
plan med budget 2021.
Den fastställda budgeten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
vård-och omsorgsnämndens handling nr 3/2021.
Reservation
Marian Loley (KD), Ann-Charlotte Olsson (C), Mårten Grothérus (L) och Göran
Svenningsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive partiers föreslagna budgetramar.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden antog den 27 augusti 2020, § 49, nämndens underlag för
övergripande plan med budget 2021-2023.
Den 16 november 2020 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Övergripande plan
med budget 2021-2023. Kommunfullmäktiges beslut innebär för vård- och omsorgsnämnden en ramförändring från 728 602 tkr för 2020 till 786 613 tkr för 2021. Vård- och
omsorgsnämndens investeringsbudget för 2021 omfattar enligt kommunfullmäktiges
beslut 11 125 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 2021.
Budgeten kommer att MBL-förhandlas den 26 januari 2021 inför nämndens beslut.
Förhandlingsprotokollet kommer att delas ut till nämnden.

Ärendets handlingar
Förslag till vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2021, 2021-01-11

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Mårten
Grothérus (L), Göran Svenningsson (V), Marian Loley (KD) och Ann-Charlotte Olsson (C)
samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, controller Marie Myrbeck och verksamhetschef förvaltningskontoret Susanna Kullman.
_______________
Beslutet skickas till: Ledningsgrupp, ekonomer, övrig personal via intranät, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2020:71 002

Revidering av delegationsordningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att gälla
från den 1 februari 2021.
Den godkända delegationsordningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2021.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen.
Ett tillägg föreslås om att avgiftshandläggare är delegat vid beslut om kommunalt
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förslaget utgår från det
övergripande anvisningsdokumentet, antaget av fullmäktige den 16 november 2020,
§ 127.

Ärendets handlingar
Förslag till reviderad delegationsordning 2020-11-30

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
nämndsekreterare Mona Kjellström.
_______________
Beslutet skickas till: Intranätet, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362

PROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-28

26 (32)

VON/2019:1 110

Förändring i riktlinje för samrådsorganisation kontaktpolitiker Malmgården och Dufvegården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Förteckningen över kontaktpolitiker i vård- och omsorgsnämndens riktlinje för samrådsorganisation ändras enligt följande:
Malmgården tas bort och Ismail Mahamed Mahamuud (M) entledigas från uppdraget
som kontaktpolitiker.
Kontaktpolitikerna för Strandgården Ing-Britt Pettersson (S) och Whera Nyvell (MP) är
fortsättningsvis även kontaktpolitiker för Dufvegården till dess Strandgården öppnar
igen.

Sammanfattning av ärendet
I vård- och omsorgsnämndens riktlinje för samrådsorganisation finns en förteckning
över valda kontaktpolitiker. Riktlinjen reviderades senast den 13 juni 2019, § 67, att gälla
från den 1 juli 2019.
Malmgårdens vårdboende stängdes den 3 december 2020.
Därmed föreslås att Malmgården tas bort i förteckningen och att valda kontaktpolitiker
entledigas från sitt uppdrag.
Aktuella kontaktpolitiker är Ismail Mahamed Mahamuud (M) samt Sten Holmgren (C)
som avlidit under hösten.
Det nya vårdboendet Dufvegården blev klart vid årsskiftet. Då Strandgården ska renoveras kommer de boende att flytta in på Duvegården.
Därmed föreslås att Strandgårdens kontaktpolitiker blir kontaktpolitiker även för
Dufvegården till dess att Strandgården öppnar igen.
Aktuella kontaktpolitiker är Ing-Britt Pettersson (S) och Whera Nyvell (MP).
Ovan föreslagna ändringar förs in i riktlinjerna för vård- och omsorgsnämndens samrådsorganisation (vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2019).

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_______________
Beslutet skickas till:
I Mahamed Mahamuud, I-B Pettersson, W Nywell, Enhetschef Dufvegården/Strandgården,
nämndsekreterare för ändring i riktlinje och på webben, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1024362
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VON/2019:1 110

Val av ny ledamot i byggkommittén
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Ann-Charlotte Olsson (C) som ny ledamot i byggkommittén för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten i vård- och omsorgsnämndens byggkommitté Sten Holmgren (C) har avlidit
under hösten.
_______________
Beslutet skickas till:
A-C Olsson
Sekreterare byggkommittén
Nämndsekreteraren
Akten
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Justerandes sign
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Val av ny ledamot i enskilda utskottet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Marian Loley (KD) som ny ledamot i enskilda utskottet
för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), som är vald som ledamot i vård- och omsorgsnämndens enskilda
utskott, har avsagt sig uppdraget.
Nämnden ska därför utse ny ledamot.
_______________
Beslutet skickas till:
Marian Loley (KD)
Sekreterare EU
Systemadministratör Lex
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Val av ny kontaktpolitiker för Igelkottens och Panterns
vård- och demensboende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Marian Loley (KD) som ny kontaktpolitiker för
Igelkottens och Panterns vård- och demensboende för tiden till och med den
31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), som är vald som kontaktpolitiker för Igelkottens och Panterns vårdoch demensboende, har avsagt sig uppdragen.
Nämnden ska därför utse nya kontaktpolitiker.
_______________
Beslutet skickas till:
Marian Loley (KD)
Enhetschef Igelkottens vård- och demensboende
Enhetschef Panterns vård- och demensboende
Webben
Nämndsekreterare
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Val av ny representant i pensionärsrådet för vård- och
omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Marian Loley (KD) som ny representant i pensionärsrådet för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), som är vald som vård- och omsorgsnämndens representant i det
kommunala pensionärsrådet, har avsagt sig uppdraget.
Vård- och omsorgsnämnden ska därför välja en ny representant.
_______________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Marian Loley (KD)
Nämndsekreteraren
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 10 november 2020 utifrån anmälan enligt lex Maria om allvarlig vårdskada. Anmälan handlar om en patient som insjuknade med andningsbesvär och
ordinerades vård i livets slutskede istället för behandlande vård utan kommunikation
med patient eller närstående. Läkare bedömde att de rörde sig om covid-19-smitta
men när provtagning senare genomfördes var svaret negativt. Patienten avled tre
veckor efter insjuknandet.
IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. IVO
bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att
utreda och anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren
har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar
igen. Hnr 2020:1126
IVO har den 26 oktober 2020 begärt uppgifter om hyr kommunen, under utbrottet
av covid-19, säkerställt kvalitet och säkerhet vid förändringar i socialtjänstinsatser,
för att tillgodose enskildas behov.
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 23 november 2020 översänt de begärda
uppgifterna. Hnr 2020:1173

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 16 november 2020:
§ 113 Övergripande plan med budget 2021-2023. Hnr 2020:1181, 1182
§ 118 Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet att gälla
från den 1 januari 2021. Hnr 2019:1185, 1186
§ 127 Införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. Hnr 2020:1200, 1201
Protokollsutdrag den 18 januari 2021:
§ 5 Entledigande av Joha Frondelius (KD) från uppdraget som ledamot och tillika
andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Utseende av Marian Loley (KD) som ledamot och tillika andre vice ordförande i vård
och omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. Hnr 2021:101
§ 8 Val av Ingela Wallace (C) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden
till och med den 31 december 2022. Hnr 2021:102

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 28 oktober 2020, § 162: Återrapportering av särskilt uppdrag –
införande av ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen. Hnr 2020:1107
Delegationsprotokoll den 3 december 2020, § 115: Kommunstyrelsens sammanträde
den 16 december 2020 är inställt. Hnr 2020:1215
Delegationsprotokoll den 10 december 2020, § 120: Extra sammanträde, med
kommunstyrelsen den 18 januari 2021 under förutsättning av att sammanträdet kan
genomföras i enlighet med aktuella regler, riktlinjer och normer som utfärdas med
anledning av coronapandemin. Hnr 2020:1246

Region Sörmland
Protokoll den 23 oktober samt 11 december 2020 från sammanträde med Nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård. Hnr 2020:1113, 1320

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollrapport den 10 november 2020 från anmäld inspektion av Furulidens vårdboende (Prästkragen och Björken) samt Resurscenter Hasselbacken. Inga avvikelser
konstaterades vid kontrollen. Hnr 2020:1124, 1125

Vård- och omsorgsförvaltningen
Anteckningar från samråd med intresseorganisationer inom funktionsstödsområdet
den 16 november 2020. Hnr 2020:1176
Kvartalsuppföljning av Fixar Malte-verksamheten tredje och fjärde kvartalet 2020
samt helårsuppföljning. Hnr 2020:113, 2021:96, 2021:97

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Lennart Olsson (S).
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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