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VON § 42 

 

Förvaltningsövergripande information / sommarinformation 

Det har varit en bra sommar utan större avvikelser. Vi hade en ny process med 

rekrytering, få sökande och rörigt med anställningsavtalen då de nu är 

digitaliserade och det blev en ”propp” på lönekontoret. 

En utvärdering av sommaren och rekryteringen kommer att ske under september. 

 

Sassa Carlström, äldreomsorgschef, tackades av förra veckan och går nu vidare 

till uppdrag i Västerås.  

Annons är ute för verksamhetschef för särskilt boende. Hemtjänsten går in under 

hälso- och sjukvård. Eva Gindemo, myndighetschef, är tillförordnad 

verksamhetschef under rekryteringen. 

 

Förvaltningen har tagit emot en 66:a från Kommunal på samtliga 

verksamhetsområden utifrån att de upplever att det saknats personal i sommar. Vi 

har svarat men ännu inte fått någon återkoppling. 

 

Det finns fortfarande både brukare och personal som är smittade med Covid-19 

men läget är under kontroll. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 43 

VON/Au § 67   

 

Månadsuppföljning ekonomi 

Driftbudgetuppföljning till och med juli månad 2022. 

 

Vård och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budet på -7,1 miljoner 

kronor. 

Den ekonomiska prognosen för Vård och omsorg fastställs till -5,0 miljoner 

kronor. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna månadsuppföljningen för juli månad 2022 
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VON § 44 

VON/Au § 67   

 

Förslag till effektiviseringar budget 2023 

Vård- och omsorgsnämnden har ett effektiviseringskrav på 3,4 miljoner kronor 

och motsvarar 0,5% av kostnaderna. 

 

Sammanfattning av förslag till effektivisering 

 
 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att besluta enligt upprättat förslag 
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VON § 45 

VON/Au § 68   

 

Förslag på teman till höstens sammanträden med vård- och 
omsorgsnämnden 

Arbetsutskottet beslutade 2022-08-15 föreslå vård- och omsorgsnämnden att ta 

förslaget om teman för hösten. Gällande besök på tvätteriet så vill arbetsutskottet 

att tvätteripersonalen kommer och gör en dragning på nämnden och att sedan de 

som vill göra ett studiebesök på plats på tvätteriet, efter nämnden, får göra det. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag på teman till höstens sammanträden med vård- och 

omsorgsnämnden 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 
Datum 

2022-08-29 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 46 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Kontrollrapport från Miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Uppföljande kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Gläntan, 

Nibblesbackevägen 21 C,  den 15 juni 2022. Miljöenheten konstaterade brister i 

verksamheten som bedöms utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen. 

 

Tillsyn enligt miljöbalken och tobakslagen på Sorbygården den 3 juni 2022.  

Miljöenheten uppmärksammar fyra punkter som verksamheten behöver åtgärda 

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

senast den 8 juli 2022. 

 

Tillsyn enligt miljöbalken och tobakslagen på Rosendal den 8 juni 2022.  

Miljöenheten uppmärksammar tre punkter som verksamheten behöver åtgärda för 

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

den 8 juli 2022. 

 

Tillsyn enligt miljöbalken och tobakslagen på Nygården den 7 juni 2022.  

Miljöenheten uppmärksammar tre punkter som verksamheten behöver åtgärda för 

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

den 8 juli 2022. 

 
Delegationsbeslut från Miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslut om avgift för kontroll utöver den planerade livsmedelskontrollen, Gläntan, 

Nibblesbackevägen 21 C. 

 
Delegationsbeslut från Miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslut om tillstånd att hålla fjäderfä inom detaljplanelagt område, Sorbygårdens 

äldreboende, Sorbyvägen 2. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera delgivningar att lägga till handlingarna 
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VON § 47 

 

Delgivning av protokoll 

 
Bilaga 

 

∙ Kommunala handikapprådets protokoll från 2022-05-16 

 

∙ Pensionärsrådets protokoll från 2022-06-13 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera delgivning av protokoll 

 

 

 

 

VON § 48 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-06-07  

§ 50-58. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde  

2022-06-07 § 50-58 
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VON § 49 

 

Information gällande gemensam larm- och nattpersonal för Köping 
och Kolsva 

Extra ärende 

Planerad start den 3 oktober där man slår ihop Köpings och Kolsvas larm- och 

nattpersonal som kommer att utgå från Köping. Risk- och konsekvensanalyser är 

gjorda samt två förhandlingar. Man arbetar nu med att se över hur man kan 

optimera rutterna. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 50 

 

Övriga frågor från Kristdemokraterna 

Extra ärende 

• Hur ser bemanningen ut angående hemtjänsten? 

Det är god personaltäthet inom hemtjänsten. 

 

• Hur är bemanningen rent procentuellt för ordinarie respektive 

timanställda? 

Inom hela Vård- och omsorgsförvaltningen är fördelningen ca 50% 

ordinarie och 50% timanställda. 

 

• Finns det tillräckligt med personal? 

Ja, i dagsläget finns tillräckligt med personal 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 


