
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 
Datum 

2021-04-28 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-28 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2021- 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2021- 

Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg, Nibblesbackevägen 17, Köping 

Underskrift  ................................................................  

Sandra Eriksson 
 

Plats och tid Mälaren 1 & 2, Hotell Scheele, Hultgrensgatan 10, Köping, kl 14.00 – 17.25 

Beslutande Emil Thunberg (S) 

för Roger Eklund (S) 

Shazia Qorbani (S), ordförande 

Johan Jansson (S) 

Marie Oskarsson (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Gerd Holmström (M) 

 

Gunvor Sharp (M) 

Eivor Valcic (S) – via Teams 

för Yvonne Blücher Svensson (V) 

Jenny Adolphson (C) 

Maria Liljedahl (SD) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

  

Övriga deltagande Ersättare 
Kenth Lucas (KD) – via Teams 

Helena Pettersson (SD) – via 

Teams 

 

Tjänstemän och övriga deltagande 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Sassa Carlström, äldreomsorgschef – via Teams 

Eva Saaw, kvalitetschef – via Teams 

Roger Karlsson, förvaltningsekonom 

Anna-Karin Andersson, hälso- och sjukvårdschef 

– via Teams 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Lillemor Qvist – via Teams 

Mattias Damberg – via Teams 

Justerare Maria Liljedahl § 24-25 

Monica Israelsson § 26-31 

Paragrafer §§  24-31 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ................................................................  

Sandra Eriksson 

  

Ordförande 

 

 ................................................................  

Shazia Qorbani 

 

                               

 Justerande 

 

 ................................................................  

Maria Liljedahl § 24-25 

 

…………………………………………. 

Monica Israelsson § 26-31  
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Innehållsförteckning 

 

 

 

§ 24 Nära vård………………………………………………………………….. 3 

 

§ 25  Månadsuppföljning ekonomi och verksamhetsrapport…………..……….. 3 

 

§ 26 Budget 2020 och effektiviseringar……………………………….……….. 4 

 

§ 27 Delgivningar att lägga till handlingarna………………………….……….. 4 

 

§ 28 Delgivning av protokoll…………………………………………..………. 5 

 

§ 29 Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet………………………….. 5 

 

§ 30 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm…………………………….…….… 6 

 

§ 31  Övrig fråga från Kristdemokraterna………………………………………. 6 
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VON § 24  

VON/Au § 52  

 

Nära Vård 

Lillemor Qvist, processledare och sammanhållande för kommunperspektivet, och 

Mattias Damberg, Bitr. Hälso- och Sjukvårdsdirektör, Områdeschef Nära Vård, 

Docent, Specialistläkare i Allmänmedicin, ger information om Nära Vård. 

 

Nära vård är en hälso- och sjukvård med primärvården som bas, i samspel med 

sjukhus och kommunala insatser och som tydligt utgår från patientens behov. Med 

nära vård kommer vården närmare patienten. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 25 

VON/Au § 49   

 

Månadsuppföljning ekonomi och verksamhetsrapport 

Driftbudgetuppföljning till och med mars månad 2021. 

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på -12,3 miljoner 

kronor. I resultatet ingår extra kostnader i och med Coronapandemin, förstärkning 

av besöksvärdar samt kompetensutveckling inom ramen för äldreomsorgslyftet 

som kommer att täckas av statsbidrag. Ett resultat justerat för ovanstående uppgår 

till + 3,2 miljoner kronor. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna månadsuppföljningen för mars månad 2021 
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VON § 26 

VON/Au § 50   

 

Budget 2022 och effektiviseringar 

I driftbudgeten föreslås en ramökning med totalt 11 800 tkr. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna budgetförslaget för år 2022 med plan för 2023 och 2024 för vård- 

och omsorgsnämndens verksamhetsområde 

 

 

 

 

VON § 27 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Beslut från Kammarrätten 

Beslut 2021-03-30 i mål nr 2416-21 angående stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Kammarrätten avvisar överklagandet. Förvaltningsrättens avgörande står därför 

fast. 

 
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket 

Avslutsbrev 2021-03-19, beteckning 2021/011109, angående arbetsolycka/ett 

allvarligt tillbud. 

Arbetsmiljöverket avslutar ärendet.  

 

Avslutsbrev 2021-04-15, beteckning 2020/042880, angående Gruppbostad, grupp 

1, Blockgatan 5. 

Arbetsmiljöverket bedömer att kraven är uppfyllda och avslutar ärendet.  

 

 
Kontrollrapport från Miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Uppföljande kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Nygårdens äldreboende 

den 25 februari 2021. Miljökontoret finner brister i verksamhetens egenkontroll/ 

rutiner. 
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Forts. § 27 Delgivningar att lägga till handlingarna 

 
Delegationsbeslut från Miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslut om avgift för kontroll utöver den planerade livsmedelskontrollen, 

Nygårdens äldreboende. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera delgivningar att lägga till handlingarna 

 

 

 

 

VON § 28 

 

Delgivning av protokoll 

Delges i pärm 

 

∙ Protokoll från ungdomsfullmäktige 2021-04-13 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera delgivning av protokoll 

 

 

 

 

VON § 29 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-08 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 

2021-03-08 
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VON § 30 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 9-12/2021 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 9-12/2021 

 

 

 

 

VON § 31   

 

Övrig fråga från Kristdemokraterna 

Vad gör vi för personalen som går på knäna? Har vi följt upp, lyssnat tillräckligt 

på personalens signaler? 

 

Många är trötta och känner fortsatt oro för smitta och det har under perioder varit 

en hård press på enheterna. 

Under hösten kommer kommunens medarbetarundersökning att genomföras och 

man har i år ändrat innehållet för att fokusera mer på hur man mår, utmattning, 

arbetskraft etc. utifrån pandemin. På vård- och omsorgsförvaltningen kommer 

man, innan sommaren, att starta upp fokusgruppen för att göra en tempmätning på 

hur det ser ut i organisationen. Enhetschefer och skyddsombud kommer även 

tillsammans med medarbetarna att prata om detta ute på enheterna. Man kommer 

även att försöka överanställa inför sommaren och erbjuda vikarier heltid för att 

skapa mer utrymme i verksamheterna för dokumentation och social närvaro. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

 

 


