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Plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, Yngaren 1 & 2, kl. 13:15 – 14.35

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande,
Joha Frondelius (KD) andre vice ordförande, Dan Jonsson (S), Annie-Marie Carlsson (M),
Ann-Charlotte Olsson (C)

Beslutande ersättare

Marita Sundqvist (S), Tommy Lungberg (S), Ewa Fager (S), Felix Lundqvist (S), Sten Holmgren (C),
Mårten Grothérus (L), Jonah Håkansson (SD)

Ersättare

Övriga
deltagande

Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef
förvaltningskontor Susanna Kullman, controller Marie Myrbeck

Utses att justera

Sten Holmgren (C)

Justeringens
plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-06-16

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§ 30 - § 39

………………………………………………………
Mona Kjellström

Ordförande

………………………………………………………
Ulrica Truedsson (S)
Justerande

………………………………………………………
Sten Holmgren (C)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdes
datum

2020-06-11

Datum för anslags
uppsättande

2020-06-17

Förvaringsplats av
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

§ 30 - § 39

Datum för anslags
nedtagande

2020-07-09
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§ 30

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med följande ändring:
• Punkt nr 6 Svar på fråga om ofrivillig ensamhet bordläggs.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 31

Information - Ekonomi
Controller Marie Myrbeck redogör för det ekonomiska läget.
För årets första fem månader redovisas en positiv avvikelse mot budget på 7 236 tkr.
Med hänsyn taget till Corona-pandemin redovisas däremot ett nollresultat.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Sten
Holmgren (C) och Joha Frondelius (KD).
______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 32

Aktuell verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
•
•

•

•

Informerar tillsammans med Susanna Kullman om förvaltningens arbete och
åtgärder utifrån pandemin covid-19.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en riktad tillsyn utifrån pågående
smittspridning av covid-19. IVO har hittills genomfört intervjuer med tre
enhetschefer. De uppgifter som framkommit har inte föranlett IVO att vidta någon
ytterligare granskning av verksamheterna. IVO upplyser samtidigt om att
besöksförbud på en gruppbostad enligt LSS inte är förenligt med gällande
bestämmelser.
Anna-Lena informerar om att det enbart varit besöksförbud I allmänna utrymmen på
LSS-boenden. De boende har kunnat ta emot besök I sina egna lägenheter.
IVO har den 5 juni 2020 avslagit ansökan om tillstånd för en extern utförare av
hemtjänst. IVO bedömer att företrädarna inte uppfyller kraven på lämplighet enligt
7 kap. 2 § tredje stycket och inte heller kravet på insiktigt enligt 7 kap. 2 § första
stycket, socialtjänstlagen.
En av enhetscheferna på Strandgården har gått I pension. Den andra enhetschefen
ansvarar för närvarande för hela enheten. Enhetschefen på Norrgläntan har slutat.
Projektledaren för Dufvegården bemannar tills den nya enhetschefen tillträder den
22 juni 2020.

Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna
Kullman
•

•
•
•
•
•

En lex Sarah-utredning är inledd utifrån misstänkt stöld inom hemtjänsten.
Förvaltningen samarbetar med kommunens säkerhetschef och polisen vid
utredningen.
En extern utförare har översänt en lex sarah-utredning gällande misstänkt stöld.
Katrineholms kommun har upphandlat nytt städavtal från den 1 oktober 2020.
Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår tillsammans med socialförvaltningen
och Vingåkers kommun.
Arbete pågår med förberedelser inför flytt av dokument från server till SharePoint.
Under hösten ska Office365 implementeras i förvaltningen.
SKR har redovisat årets mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
(PPM BHK). Årets resultat visar på en förbättring men då det gjordes färre mätningar
i år pga. pandemin, är resultatet inte är jämförbart med tidigare år.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ordföranden Ulrica Truedsson (S)
Dom från Kammarätten har precis inkommit gällande begäran om att få ta del av:
• det totala antalet inom kommunens äldreomsorg som är bekräftat smittade med
covid-19 samt
• det totala antalet personer inom äldreomsorgen som avlidit och varit bekräftade
smittade med covid-19.
Kammarrätten beslutar att den begärda uppgiften om totalt antal smittade ska lämnas
ut men avslår överklagandet i övrigt.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2020:14 709

Svar på fråga om ofrivillig ensamhet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden bordlägger frågan till nästa sammanträde då frågeställaren
inte är närvarande vid mötet.

Ärendebeskrivning
Lennart Halvardsson Petku (L) har vid nämndens sammanträde den 30 januari 2020
genom ett ledamotsinitiativ lämnat in en fråga om vad kommunen och nämnden gör
mot ofrivillig ensamhet som kan leda till psykisk ohälsa.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att
besvara frågan vid sammanträdet den 27 februari.
Då Lennart inte var närvarande vid sammanträdet den 27 februari bordlades frågan till
nästa sammanträde.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
föreslår att frågan bordläggs då frågeställaren inte är närvarande vid dagens
sammanträde.
____________________
Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 34

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

2020-02-01--05-31
2020-02-01--05-31
2020-02-01--05-31

Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialtjänstlagen
Beslut att klagomål/synpunkt
gällande förhållanden vid brukares
bortgång inte utgör missförhållande enligt lex Sarah (LS 3:2020)
Hävning av avtal om bedrivande av
hemtjänst med Just Mait It/JMI
Assistans och hemtjänst AB
Yttrande till Kammarrätten över
avslag på begäran om utlämnande
av sammanställning av personer
inom äldreomsorgen som drabbats
av Covid-19

Handläggare
Handläggare
Handläggare

2020-02-01--05-31
2020-05-13, § 11

2020-05-18, § 12

2020-05-20, § 13

Handläggare
Susanna Kullman,
biträdande förvaltningschef

Susanna Kullman,
verksamhetschef
förvaltningskontoret
Anna-Lena Ramstedt,
förvaltningschef

Ordförandebeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-03-31, § 4

Rapport av ej verkställda beslut
första kvartalet 2020
Vård- och omsorgsnämndens
kvalitetspris 2020 används istället
till personalbefrämjande åtgärder.
Inriktningsbeslut utifrån det
särskilda uppdraget om planering
för utveckling av boendeplatser för
vård- och omsorgsnämndens
brukare

Ulrica Truedsson,
ordförande
Ulrica Truedsson,
ordförande

2020-04-29, § 8

2020-05-18, § 10

Ordförandens sign

Ulrica Truedsson,
ordförande

Justerandes sign
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Utskottsbeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-03-12, §§ 4-8

Individärenden

Enskilda utskottet

Information om redan anslaget delegationsprotokoll
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-03-18, § 3

Förändringar i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter
utifrån pandemin corona/covid19
Avslag på begäran om utlämnande
av sammanställning av personer
inom äldreomsorgen som drabbats
av Covid-19
Avslag på begäran om utlämnande
av sammanställning av personer
inom äldreomsorgen som drabbats
av Covid-19
Inflyttningsstopp till kommunens
särskilda boenden (äldreomsorg)
under perioden 2020-04-22 till
2020-05-31.
Avslag på begäran om utlämnade av
sammanställning av personer inom
äldreomsorgen som drabbats av
Covid-19

Ulrica Truedsson,
ordförande

2020-04-09, § 5

2020-04-22, § 6

2020-04-22, § 7

2020-05-08, § 9

Anna-Lena Ramstedt,
förvaltningschef

Anna-Lena Ramstedt,
förvaltningschef

Ulrica Truedsson,
ordförande
Anna-Lena Ramstedt,
förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Christoffer Öqvist (M) och
Ulrica Truedsson (S).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:83, VON/2018:61 709, 709

Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020
för personligt ombud
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden lägger verksamhetsberättelse 2019 för personliga
ombud till protokollet.
Nämnden ställer sig bakom verksamhetsplan 2020 för personliga ombud.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten med personliga ombud i Katrineholm och Flen har upprättat
verksamhetsberättelse för 2019 samt verksamhetsplan för 2020.
Verksamheten är frivillig för kommunerna och i västra länsdelen finns två heltidstjänster
som personligt ombud, gemensamt för Katrineholm och Flen.
Personligt ombud vänder sig till personer som har en psykisk funktionsnedsättning och
som har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och
dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid.
Ett personligt ombud ska se till att en person med psykisk funktionsnedsättning får sina
behov tillgodosedda utifrån de lagliga rättigheter som han eller hon har.
Personligt ombud infördes successivt i Sverige som en del av psykiatrins omvandling
(Psykädelreformen) i slutet av 1990-talet. Ombudsreformen syftade till att ombuden
aktivt skulle arbeta med rådgivning och stöd till klienterna om vilka rättigheter och
möjligheter som stod till buds för individen.
Verksamheten styrs av Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar (SFS 2013:522), utfärdad 13 juni 2013.
År 2014 hade ca 245 av landets 290 kommuner (84 procent) personliga ombud (källa
Socialstyrelsen). Lokala förutsättningar och variationer i landets kommuner gör att
stödet kan se ut på olika sätt.
Ombuden finns idag i alla länets kommuner utom i Vingåker och finansieras med visst
bidrag från staten via länsstyrelsen.
De personliga ombuden i Flen och Katrineholm har sedan den 1 januari 2013 varit
organisatoriskt knutna till vård- och omsorgsförvaltningens medborgarfunktion i
Katrineholm.
Det finns en ledningsgrupp för ombudsverksamheten där tjänstemän från de två
kommunerna, psykiatrin inom Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
primärvården, brukar-, patient- och anhörigorganisationer samt personliga ombud i
västra länsdelen ingår.

Ärendets handlingar
•
•

Verksamhetsberättelse 2019 för personligt ombud
Verksamhetsplan 2020 för personligt ombud
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Joha
Frondelius (KD) samt verksamhetschef förvaltningskontor Susanna Kullman.
____________________
Beslutet skickas till: Personliga ombud, handläggare, akt
Kopia för kännedom: Flens kommun

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2020:25 709

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2019
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsgranskningen av läkemedelshantering
2019 samt de förbättringsåtgärder som föreslås,

Sammanfattning av ärendet
Vårdgivaren ska utifrån gällande lagstiftning och som ett led i ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbetet säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten
regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning varje år. Kommunerna i Sörmland
har ett gemensamt avtal med ApoEx AB som utför kvalitetsgranskningen som utgår från
Läkemedelshantering i Sörmland samt Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för
läkemedelshantering och enhetens lokala rutiner för läkemedelshantering.
Under hösten har extern läkemedelsgranskning skett inom de verksamheter som
vårdgivaren har hälso- och sjukvårdsansvar.

Ärendets handlingar
•

Rapport – Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2019

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Joha
Frondelius (KD) och Ulrica Truedsson (S) samt verksamhetschef förvaltningskontor
Susanna Kullman.
____________________
Beslutet skickas till: Akten, MAS

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:44 709

Redovisning av hur 2019 års kvalitetspris har använts
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden delade den 29 augusti 2019 ut 2019 års kvalitetspris till:
•
•
•

Gustavsro demensboende, Lövåsgården, 20 000 kronor
Norrgläntans demensboende, Hus D, 20 000 kronor
Furulidens aktivitetshandledare Birgitta Jönsson, Siv Haarala, Eva Svedlindh, 5 000
kronor.

Kvalitetsprisen ska användas senast den 28 februari 2020 och en återkoppling om hur
pengarna har använts ska redovisas för nämnden i april 2020.
Pengarna får användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete,
i första för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser. Undantag måste tydligt
motiveras. Ytterst beslutar verksamhetschefer hur pengarna skall användas, exempelvis
studiebesök, utveckling i arbetet eller något som gör att man kan stanna upp i vardagen
och reflektera. Vid genomförande av aktiviteter skall kommunens och förvaltningens
värdegrund gälla.

Gustavsro demensboende, Lövåsgården
•
•
•

Studiebesök på Silviahemmet i Stockholm.
Egen föreläsning/gruppdiskussion med Ola Polmé för att vidareutvecklas/reflektera i
sin yrkesutövning.
Efter föreläsningen en gruppstärkande aktivitet (bowling och tacobuffé).

Norrgläntans demensboende, Hus D
Personalen åkte till Köpenhamn och gjorde studiebesök på ett demensboende,
Pilehuset. Personalen hade själva kontaktat boendet och planerat studiebesöket.
Mest intressant var bl.a. väggmålningar och de olika upplevelser i form av t.ex. tittskåp,
som Pilehuset arbetade med.
Personalen på D-huset jobbar också med väggmålningar och upplevelseformer på
avdelningen för att de boende ska kunna känna och minnas utifrån det.
Pengarna användes till resa och boende för fem personer.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Furulidens aktivitetshandledare
”Vi använde vårt kvalitetspris till en helg på Sandvik SPA, Rejmyre.
Där var vi med på morgongympa, yoga, simmade och tog skogspromenader m.m.
Vi njöt av jättegod mat, fina omgivningar och inte minst mycket prat & skratt.
Det här blev en riktig energiboost.
Vi är så glada och tacksamma över kvalitetspriset.”

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
nämndsekreteraren Mona Kjellström.
_______________
Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:1 110

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

Sammanfattning av ärendet
Mikael Hedlund (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden. Utöver detta uppdrag är Mikael vald som kontaktpolitiker för
Panterns vård- och korttidsboende.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Joha
Frondelius (KD) samt nämndsekreterare Mona Kjellström.
Ulrica föreslår att Felix Lundqvist (S) väljs som ny kontaktpolitiker.
____________________
Beslutet skickas till: Felix Lundqvist, enhetschef Pantern, nämndsekreterare, akt

Ordförandens sign
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§ 39

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
•

•

•

Beslut den 20 april 2020 om tillsyn av ej verkställda beslut.
IVO har avslutat ärendena och bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna att det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos
förvaltningsrätten. Hnr 2020:442, 461
Beslut den 21 april 2020 utifrån verksamhetstillsyn föranledd av att brister
framkommit i lex Maria-utredning.
IVO har avslutat ärendet men påtalar brist i att det saknas systematik att följa upp
effekterna av de åtgärder som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten.
IVO vidtar inte några ytterligare åtgärder i dagsläget men kan komma att följa upp
beslutet. Hnr 2020:458
Beslut den 21 april 2020 utifrån en anmälan enligt lex Maria om risk för allvarlig
vårdskada vid servicehus. Anmälan handlar om en patient som föll i golvet i
samband med förflyttning med hjälp av personlyft.
IVO har avslutat ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Hnr 2020:459

•

•

•

Underrättelse den 25 maj 2020 med information om riktad tillsyn med anledning av
den pågående smittspridningen av Covid-19.
IVO har genomfört en intervju med enhetschef för Furulidens särskilda boende.
De uppgifter som framkommit vid intervjun föranleder inte IVO att vidta någon
ytterligare granskning av verksamheten. Hnr 2020:577
Underrättelse den 1 juni 2020 med information om riktad tillsyn med anledning av
den pågående smittspridningen av Covid-19.
IVO har genomfört en intervju med enhetschef för hemtjänst Centrum och Öster.
De uppgifter som framkommit vid intervjun föranleder inte IVO att vidta någon
ytterligare granskning av verksamheten. Hnr 2020:595
Underrättelse den 9 juni 2020 med information om riktad tillsyn med anledning av
den pågående smittspridningen av Covid-19.
IVO har genomfört en intervju med enhetschef för Landsvägsgatans gruppbostad.
De uppgifter som framkommit vid intervjun föranleder inte IVO att vidta någon
ytterligare granskning av verksamheten. IVO upplyser om att besöksförbud inte är
förenligt med gällande bestämmelser. Hnr 2020:622
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 24 februari 2020:
•
•
•

§ 20 Revidering av handlingsplan CEMR. Hnr 2020:303
§ 22 Revidering av attestreglemente. Hnr 2020:310
§ 24 Svar på motion om att det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutövare.
vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att verkställa
motionen inom befintlig ram. Hnr 2020:322

Protokollsutdrag den 20 april 2020, § 32:
•

Entledigande av Mikael Hedlund (S) och val av Felix Lundqvist (S) som ny ersättare i
vård- och omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. Hnr 2020:475

Delegationsprotokoll den 5 maj 2020, § 1:
•

Beslut att ställa in fullmäktiges sammanträde den 18 maj 2020. Hnr 2020:507

Kommunstyrelsen
Delegationsprotokoll den 31 mars 2020:
•

§ 20 Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023 flyttas fram till
kommunstyrelsens sammanträde senast i juni 2020. Hnr 2020:390

Protokollsutdrag den 25 mars 2020:
•

§ 57 Intern kontroll 2019. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta
utvecklingen av sitt interna kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen
redovisningen till handlingarna. Hnr 2020:391

Delegationsprotokoll den 13 maj 2020:
•

§ 58 Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till vård- och omsorgsförvaltningen för att
möjliggöra mötesplatser utomhus vid kommunens äldreboenden och servicehus
med anledning av Covid-19. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till
förfogande. Hnr 2020:537

Protokollsutdrag den 27 maj 2020
•
•
•
•

§ 84 Tertialrapport 2020. Hnr 2020:602, 603
§ 85 Planeringsdirekt 2021 med plan för 2022-2023. Hnr 2020:598, 601
§ 86 Inriktningsbeslut utifrån den särskilda uppdraget om planering för utveckling av
boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare. Hnr 2020:605
§ 87 Inställt sammanträde den 17 juni 2020. Hnr 2020:604

Region Sörmland
Protokoll från sammanträde den 5-6 mars 2020 med Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård. Riktlinjer för trygg hemgång och effektiv samverkan godkändes.
Hnr 2020:345
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
•

•
•
•
•
•
•
•

Beslut den 26 februari 2020 från uppföljande offentlig kontroll enligt föreläggande
på Panterns servicehus. Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) bedömer att vissa
brister från föreläggande den 4 februari 2020 var åtgärdade men inte alla. Ny
uppföljande kontroll planeras därför och SBF kan komma att vidta andra åtgärder
som behöver för att kraven i livsmedelsanläggningen ska uppfyllas. Hnr VON/2020:281
Kontrollrapport den 13 mars 2020 från oanmäld inspektion av Strandgårdens
vårdboende. Inga avvikelser konstaterades. Hnr 2020:341
Kontrollrapport den 18 mars 2020 från anmäld inspektion på Tallbacken,
Resurscenter. Inga avvikelser konstaterades. Hnr 2020:366
Kontrollrapport den 18 mars 2020 från anmäld inspektion på Tallhedens korttids.
Inga avvikelser konstaterades. Hnr 2020:365
Kontrollrapport den 7 april 2020 från oanmäld inspektion av Vallgården. Inga
avvikelser konstaterades. Hnr 2020:412
Kontrollrapport den 7 maj 2020 från oanmäld inspektion av socialpsykiatrin, arbete
& sysselsättning. Inga avvikelser konstaterades. Hnr 2020:531
Bekräftelse den 7 maj 2020 om upphörande av livsmedelsverksamhet på kortidshem
Lövåsvägen 4-6. Hnr 2020:531
Kontrollrapport den 20 maj 2020 från oanmäld inspektion av Panterns servidehus.
Inga avvikelser konstaterades. Hnr 2020:580

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från brukarråd:
•
•

Malmgården den 13 mars 2020. Hnr 2020:335
Barn och ungdom (LSS) den 31 mars 2020). Hnr 2020:385

Kvartalsuppföljning av Fixar Malteverksamheten för perioden 1 januari - 31 mars 2020.
Hnr 2020:538

Anteckningar från samråd med brukarorganisationer inom funktionsstödområdet den 1
juni 2020. Hnr 2020:609

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Christoffer Öqvist (M) samt nämndsekreteraren Mona Kjellström

Sommarhälsning
Ordföranden önskar alla en riktigt skön sommar och framför på nämndens vägnar ett
stort tack till all personal inom vård- och omsorgsförvaltningens för väl utfört arbete.
Christoffer Öqvist (M) önskar på nämndens vägnar ordföranden en skön sommar.
______________
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