
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 
Datum 

2019-11-20 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-20 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2019- 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2019- 

Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg, Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Sandra Eriksson 
 

Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan13, Köping, kl 14.00 – 15.50 

Beslutande Roger Eklund (S), ordförande 

Shazia Qorbani (S) 

Johan Jansson (S) 

Irene Smedberg (S) 

för Marie Oskarsson (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Gerd Holmström (M) 

 

Gunvor Sharp (M) 

Yvonne Blücher Svensson (V) 

Jenny Adolphson (C) 

Maria Liljedahl (SD) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

  

Övriga deltagande Ersättare 
Barbro Andersson (S) 

Eivor Valcic (S) 

Mikaela Blom (V) 

Kenth Lucas (KD) 

Helena Pettersson (SD) 

Joakim Öryd (SD) 

Tjänstemän och övriga deltagande 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Sassa Carlström, äldreomsorgschef 

Annette Lundblom, verksamhetschef LSS & 

Socialpsykiatri 

Mats Glimbrant, förvaltningsekonom 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Camilla Dahl, Kommunal 

Justerare Jenny Adolphson Paragrafer §§  80-87 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sandra Eriksson 

  

Ordförande 

 

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

Roger Eklund 

 

                               

 Justerande 

 

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

Jenny Adolphson 
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VON § 80  

VON/Au § 105   

 

Månadsuppföljning ekonomi 

Driftbudgetuppföljning till och med oktober månad 2019. 

Prognosen visar på minus 3 276 tkr. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 

 

att godkänna månadsuppföljningen till och med oktober månad 2019 

 

 

 

VON § 81 

VON/Au § 106  

 

Budget 2020 

Förvaltningsekonomen redogör i ärendet. 

Kommunfullmäktige har utökat vård- och omsorgsnämndens budgetram år 2020 

med 10 000 tkr för fler boendeplatser inom äldreomsorgen liksom gruppbostäder 

och daglig verksamhet inom LSS. Den utökade driftbudgeten från 

kommunfullmäktige skall bidra till att förvaltningen uppnår en ekonomi i balans 

år 2020. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget för budget 2020 
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VON § 82 

VON/Au § 107  

 

Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Rapport ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 

SoL 2019Q3 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 

28 f-g §§ LSS 2019Q3 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen om ej verkställda beslut för tredje kvartalet 2019, samt 

 

att sända rapporten till kommunfullmäktige 

 

 

 

 

VON § 83 

VON/Au § 100 

 

Målarbete 

Förvaltningschefen går igenom förslag till målområden och mål för vård- och 

omsorgsnämnden utifrån nämndens workshop den 22 oktober 2019. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (7) 
Datum 

2019-11-20 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 84 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Kontrollrapport från Miljökontoret 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Kristinelundsvägen 12, Daglig verksamhet, 

den 23 oktober 2019. Miljökontoret finner inga avvikelser. 

 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Nibblesbackevägen 29 EF, gruppboende, den 4 

november 2019. Miljökontoret konstaterade brister i verksamheten som bedöms 

utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen. 

 

 
Inspektionsrapport från Miljökontoret 

Tillsyn enligt miljöbalken på Blockgatan 5, Blockgatans gruppbostad, den 17 

oktober 2019. Miljökontoret uppmärksammar fyra punkter som verksamheten 

behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna 

åtgärder ska ske senast den 22 november för punkt 1-2. Punkt 3-4 kräver ingen 

återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll. 

 

Tillsyn enligt miljöbalken på Nibblesbackevägen 29 E, gruppbostad, den 21 

oktober 2019. Miljökontoret uppmärksammar fyra punkter som verksamheten 

behöver åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna 

åtgärder ska ske senast den 22 november för punkt 1-3. Punkt 4 kräver ingen 

återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll. 

 

Tillsyn enligt miljöbalken på Fallvägen 9, Ekliden, den 25 oktober 2019. 

Miljökontoret uppmärksammar åtta punkter som verksamheten behöver åtgärda 

för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske 

senast den 29 november för punkt 1-6. Punkt 7 kräver ingen återkoppling utan bör 

hanteras inom verksamhetens egenkontroll. Redovisning av åtgärdsplan för punkt 

8 ska ske senast den 13 december 2019. 

 

Tillsyn enligt miljöbalken på Strömvägen 3, Strömmen, den 25 oktober 2019. 

Miljökontoret uppmärksammar sex punkter som verksamheten behöver åtgärda 

för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske 

senast den 29 november för punkt 1-5. Punkt 6 kräver ingen återkoppling utan bör 

hanteras inom verksamhetens egenkontroll. 
 

Tillsyn enligt miljöbalken på Nibblesbackevägen 31, Hagaberg, den 29 oktober 

2019. Miljökontoret uppmärksammar tre punkter som verksamheten behöver 

åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder 

ska ske senast den 16 december för punkt 3. Punkt 1-2 kräver ingen återkoppling 

utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll. 
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Forts. Delgivningar att lägga till handlingarna § 84 

 

Tillsyn enligt miljöbalken på Scheelegatan 12, Nordlund, den 31 oktober 2019. 

Miljökontoret uppmärksammar fem punkter som verksamheten behöver åtgärda 

för att leva upp till gällande lagkrav. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ske 

senast den 16 december för punkt 1-4. Punkt 5 kräver ingen återkoppling utan bör 

hanteras inom verksamhetens egenkontroll. 

 

 

 

 

VON § 85 

 

Delgivning av protokoll 

Delges i pärm 

 

∙ Protokoll från ungdomsfullmäktige 2019-09-19 samt 2019-10-15 

 

 

 

 

 

VON § 86 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-07 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde  

2019-10-07 
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VON § 87 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 

 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 14-19 

 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 14-19/2019 

 


