
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 
Datum 

2019-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-11 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2019- 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2020- 

Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg, Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Sandra Eriksson 
 

Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan13, Köping, kl 14.00 – 16.00 

Beslutande Roger Eklund (S), ordförande 

Shazia Qorbani (S) 

Johan Jansson (S) § 88-89 

Irene Smedberg (S) § 90-98 

för Johan Jansson (S) 

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) 

Seija Eriksson (S) 

Kenth Lucas (KD) 

Helena Pettersson (SD) 

Joakim Öryd (SD) 

Tjänstemän och övriga deltagande 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Sassa Carlström, äldreomsorgschef 

Annette Lundblom, verksamhetschef LSS & 

Socialpsykiatri 

Eva Saaw, kvalitetschef 

Mats Glimbrant, förvaltningsekonom 

 

Justerare Maria Liljedahl Paragrafer §§  88-98 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sassa Carlström 

  

Ordförande 

 

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

Roger Eklund 

 

                               

 Justerande 

 

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

Maria Liljedahl 
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VON § 88  

VON/Au § 118 

 

Målarbete 

Genomgång av tre delområden: 

1. Trygghet, delaktighet och bemötande 

2. Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt 

3. Vård & Omsorg satsar på utveckling av välfärdsteknik och digitalisering 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 89 

VON/Au § 119   

 

Månadsuppföljning ekonomi 

Driftbudgetuppföljning till och med november månad 2019. 

Prognosen visar på minus 1 532 tkr. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna månadsuppföljningen till och med november månad 2019 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 90 

VON/Au § 120   

 

Behov av nytt äldreboende 

Tjänsteskrivelsen är skriven gällande framtida behov av särskilda boendeplatser i 

Köpings kommun. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom skrivelsen 

 

 

 

 

VON § 91 

VON/Au § 121   

 

Ändring av riktlinje inom LSS 

Timmar för personlig assistans kan sparas under en 6-månaders period, 

exempelvis januari-juni och juli-december. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom skriven 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 92   

 

Gemensamt tvätteri med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
(SAF) 

Extra ärende 

Information ges om ett blivande tvätteri som ska startas upp gemensamt med 

arbetsmarknadsenheten/SAF. En lämplig lokal hos privat fastighetsägare finns 

idag för att start upp denna verksamhet i. Vård- och omsorgsförvaltningen 

ombesörjer renovering av lokalen för att göra den ändamålsenlig. Hyresavtalet ska 

gälla i 10 år på grund av alla investeringar som planeras att ske. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att besluta enligt upprättat förslag 

 

 

 

 

VON § 93 

VON/Au § 122   

 

Platsbehov i särskilt boende 

Väntelista för särskilt boende för äldre. 

I dagsläget väntar 9 personer på plats i äldreboende och till demensboende väntar 

22 personer. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 
Datum 

2019-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden  
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VON § 94 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2019-11-14 i mål nr 6875-18 angående personlig assistans enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut 

kvarstår. 

 

 
Inspektionsuppföljning från Arbetsmiljöverket 

Avslutsbrev 2019-11-11, beteckning 2019/031326, angående Hagaberg. 

Arbetsmiljöverket bedömer att kraven är uppfyllda och avslutar ärendet.  

 

Avslutsbrev 2019-11-11, beteckning 2019/024300, angående Vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

Arbetsmiljöverket bedömer att kraven är uppfyllda och avslutar ärendet.  

 

 
Kontrollrapport från Miljökontoret 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Ekliden den 25 november 2019. Miljökontoret 

konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra avvikelser från 

livsmedelslagstiftningen. 

 

 
Inspektionsrapport från Miljökontoret 

Tillsyn enligt miljöbalken på Nibblesbackevägen 33, Ängslund, den 19 november 

2019. Miljökontoret uppmärksammar fyra punkter som verksamheten behöver 

åtgärda för att leva upp till gällande lagkrav. Ingen återkoppling krävs utan 

åtgärderna bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll och kan komma att 

följas upp vid nästa ordinarie inspektion. 

 

Tillsyn enligt miljöbalken på Nibblesbackevägen 23, Rosendal, den 14 november 

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 1-2. Punkt 3-5 kräver ingen 

återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll och kan komma 

att följas upp vid nästa ordinarie inspektion. 

 

Tillsyn enligt miljöbalken på Granadavägen 12, Gruppbostad Granadavägen, den 

12 november 2019. Miljökontoret uppmärksammar två punkter som verksamheten 

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

åtgärder ska ske senast den 6 december för punkt 1. Punkt 2 kräver ingen 

återkoppling utan bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll och kan komma 

att följas upp vid nästa ordinarie inspektion. 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

Forts. Delgivningar att lägga till handlingarna § 94 

 
Inspektionsrapport från Miljökontoret 

Tillsyn enligt miljöbalken på Sorbyvägen 2, Sorbygården, den 12 november 2019. 

Miljökontoret uppmärksammar åtta punkter som verksamheten behöver åtgärda 

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

senast den 16 december för punkt 1-5. Punkt 6-8 kräver ingen återkoppling utan 

bör hanteras inom verksamhetens egenkontroll och kan komma att följas upp vid 

nästa ordinarie inspektion. 

 

 

 

 

VON § 95 

 

Delgivning av protokoll 

Delges i pärm 

 

∙ Protokoll från ungdomsfullmäktige 2019-11-13  

 

 

 

 

VON § 96 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-11-04 

 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 

2019-11-04 
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VON § 97 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 
 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 20-21/2019 

 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 20-21/2019 

 

 

 

 

VON § 98   

 

Övrigt 

• En upphandling pågår gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. 

• Minskade öppettider på Nygårdens restaurang då besöksantalet för just 

sena eftermiddagar är lågt. 

• Ett samarbete är påbörjat gällande kön till Tunadals trygghetsboende 

mellan tjänstemän från förvaltningen och KBAB. Ett projekt har startats 

för att få en kö som är behovsstyrd och inte som idag utifrån antal köpoäng 

hos KBAB. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 


