
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 
Datum 

2021-06-16 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-16 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2021- 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2021- 

Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg, Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Sandra Eriksson 
 

Plats och tid Galten, Hotell Scheele, Hultgrensgatan 10, Köping, kl 14.00 – 16.25 

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) 

Irene Smedberg (S) – via Teams 

för Yvonne Blücher Svensson (V) 

Jenny Adolphson (C) 

Maria Liljedahl (SD) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

  

Övriga deltagande Ersättare 
Eivor Valcic (S) – via Teams 

Kenth Lucas (KD) 

 

Tjänstemän och övriga deltagande 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Eva Saaw, kvalitetschef 

Roger Karlsson, förvaltningsekonom 

Anna-Karin Andersson, hälso- och sjukvårdschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

 

Justerare Johan Jansson Paragrafer §§  32-43 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sandra Eriksson 

  

Ordförande 

 

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

Shazia Qorbani 

 

                               

 Justerande 

 

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

Johan Jansson 
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VON § 32   

 

Information från Hjälpmedelscentrum som är Regionens och 10 
kommuners gemensamma verksamhet 

AnneChristine Ahl, verksamhetschef Hjälpmedelscentrum, ger information i 

ärendet. 

Hjälpmedelscentrum är en regional verksamhet som köper in, lagerhåller och 

servar hjälpmedel. De utbildar och stöttar förskrivare och lämna och hämtar 

hjälpmedel i hela länet. Kostnaden för inköp av hjälpmedel uppgick 2019 till 

70 940 tkr och 2020 till 61 724 tkr. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

VON § 33 

VON/Au § 75   

 

Månadsuppföljning ekonomi och verksamhetsrapport 

Driftbudgetuppföljning till och med maj månad 2021. 

Den ekonomiska prognosen för vård och omsorg fastställs till + 7,0 miljoner 

kronor. 

Sedan mars 2020 har kostnader för Covid uppgått till 57,0 miljoner kronor. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna månadsuppföljningen för maj månad 2021 
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Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 34 

VON/Au § 58  

 

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 2021 period 2 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ LSS 2021 period 2 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen om ej verkställda beslut för period 2 2021, samt 

 

att sända rapporten till kommunfullmäktige 

 

 

 

 

VON § 35 

VON/Au § 62  

 

Förslag till beslut om statsbidrag om användande av förhöjd 
dagpenning inom daglig verksamhet LSS 

Brukarna har vanligtvis en ersättning per timme, som under 2021 uppgår till 10 

kr/timme. Förslaget är att statsbidraget utbetalas till brukare inför 

sommarledigheten och julledigheten med en förhöjd ersättnings som baseras på 

närvaron under januari till maj respektive augusti till november och att detta gäller 

så länge kommunen erhåller statsbidraget. 

I det fall Köpings kommun får möjlighet att rekvirera statsbidrag efter 

omfördelning mellan kommuner föreslås att även dessa medel fördelas ut enligt 

ovanstående princip. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att besluta enligt upprättat förslag 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 36 

VON/Au § 74  

 

Platsbehov i särskilt boende 

I dagsläget väntar totalt 8-10 personer på plats i äldreboende och demensboende. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 37 

VON/Au § 77   

 

Sammanhållen journal 

Köpings kommun och Region Västmanland har olika IT-system för 

dokumentation i patientjournal vilket har visat sig problematiskt för de patienter 

som får hälso- och sjukvård från båda huvudmännen. Informationsöverföringen 

brister och svårigheter att i tid få fram relevanta uppgifter fördröjer 

vårdprocesserna. Medarbetare inom olika verksamheter hos båda huvudmännen 

påtalar ständigt att informationsöverföringen måste lösas utifrån ett 

patientsäkerhetsperspektiv. 

Sammanhållen journalföring innebär att olika vårdgivare under vissa 

förutsättningar kan dela vårddokumentation. Den sammanhållna journalföringen 

ger möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonal att ta del av annan vårdgivares 

uppgifter om en patient. 

För att ta del av uppgifter genom sammanhållen journalföring krävs att 

vårdgivarna har kommit överens om sammanhållen journalföring och att patienten 

har informerats om vad den sammanhållna journalföringen innebär och inte 

motsatt sig att uppgifterna görs tillgängliga. Vidare krävs att det just vid 

vårdtillfället finns en patientrelation och att uppgifterna kan antas ha betydelse för 

att ge vård och behandling samt att patienten samtycker till det. 
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Forts. VON § 37, Sammanhållen journal 

Sammanhållen journalföring regleras i Patientdatalagen (SFS 2008: 355) och i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra år förvaltningen att upprätta ett samarbetsavtal med Region 

Västmanland avseende drift och förvaltning av sammanhållen journal 

 

 

 

 

VON § 38 

VON/Au § 78   

 

Beslut om delegation att utse tf. förvaltningschef vid tillfällig frånvaro 

I nuvarande delegationsordning saknas delegation för förvaltningschef att utse 

tillförordnad förvaltningschef vid tillfällig frånvaro. När delegation saknas ska 

styrelsen ta beslut om att utse tillförordnad förvaltningschef, vilket ger lång ledtid 

och stor arbetsinsats då det inte sällan krävs raska beslut, och förordnandet endast 

gäller enstaka dagar. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att vård- och 

omsorgsnämnden ger förvaltningschefen delegation på att besluta om 

tillförordnad förvaltningschef för kortare perioder.  

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningschef ges delegation att utse 

tillförordnad förvaltningschef för nämnda förvaltning i sitt ställe vid tillfällig 

beviljad frånvaro för en tid av längst 2 månader. Beslut om tillförordnad 

förvaltningschef ska ske i samråd med kommunchef 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 
Datum 

2021-06-16 

Vård- och omsorgsnämnden  
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VON § 39 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2021-05-20 i mål nr 3474-20 angående tillstånd till färdtjänst enligt lagen 

(1997:736) om färdtjänst. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut 

kvarstår. 

 

 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Beslut 2021-04-21, diarienummer 3.1.1-08188/2021-4, angående anmälan enligt 

lex Maria från Köpings kommun om risk för allvarlig vårdskada vid Nordlunds 

äldreboende i Köping. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att 

vidta några ytterligare åtgärder. 

 

Beslut 2021-04-22, diarienummer 3.5.1-10284/2021, angående tillsyn av Köpings 

kommun kontroll av tillstånd för privata utförare av hemtjänstinsatser. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 

 

Beslut 2021-05-28, diarienummer 3.1.1-11014/2021-3, angående anmälan enligt 

lex Maria från Köpings kommun om risk för allvarlig vårdskada vid det särskilda 

boendet Hagaberg i Köping. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att 

vidta några ytterligare åtgärder. 

 

Beslut 2021-05-28, diarienummer 3.1.1-10750/2021-4, angående anmälan enligt 

lex Maria från Köpings kommun om risk för allvarlig vårdskada vid det särskilda 

boendet Hagaberg i Köping. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att 

vidta några ytterligare åtgärder. 

 

 
Övriga delgivningar 

Tjänsteskrivelse – Kommunens styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbete 

 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsförvaltningen – Ang. behov av nytt LSS-

boende 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera delgivningar att lägga till handlingarna 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 
Datum 

2021-06-16 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 40 

 

Delgivning av protokoll 

Delges i pärm 

 

∙ Protokoll från ungdomsfullmäktige 2021-05-11 samt 2021-06-01 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera delgivning av protokoll 

 

 

 

 

VON § 41 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-12, 

2021-05-10 samt 2021-06-07 § 64-68 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 

2021-04-12, 2021-05-10 samt 2021-06-07 § 64-68 
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VON § 42 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 

 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 13-15/2021 

 

• Delegeringsbeslut – personalärenden 

Delegeringsbeslut nr 16 

 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 13-16/2021 

 

 

 

 

VON § 43   

 

Övrig fråga från Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna önskar en rapport utifrån den tragiska händelse som inträffade 

för några veckor sedan på vårt äldreboende Ängslund. 

 

En boende på Ängslund har avlidit efter ett fall från ett fönster. En internutredning 

har startats för att ta reda på hur det kunde hända och vad vi kan göra för att det 

inte ska hända igen. Man gör också en översyn av fönster och balkongdörrar på 

alla boenden. En anmälan till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) kommer 

att göras. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 


