
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 
Datum 

2022-10-24 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2022- 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2022- 

Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg, Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Sandra Eriksson 
 

Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping, kl 14.00 – 16.10 

Beslutande Emil Thunberg (S) 

för Roger Eklund (S) 

Shazia Qorbani (S), ordförande 

Irene Smedberg (S) 

för Johan Jansson (S) 

Barbro Andersson (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) § 60 

Helena Pettersson (SD) § 61-66 

för Monica Israelsson (SD) 

 

 

  
Övriga deltagande Ersättare 

Eivor Valcic (S) 

Kenth Lucas (KD) 

Joakim Öryd (SD) 

Tjänstemän och övriga deltagande 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS & 

Socialpsykiatri 

Eva Saaw, kvalitetschef 

Roger Karlsson, förvaltningsekonom 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Lillemor Lindell, fritidskonsulent § 60 

Leena Eriksson, Kommunal 

Madelene Simonsen, Kommunal 

Justerare Yvonne Blücher Svensson Paragrafer §§  60-66 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sandra Eriksson 

  

Ordförande 

 

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

Shazia Qorbani 

 

                               

 Justerande 

 

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

Yvonne Blücher Svensson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (7) 
Datum 

2022-10-24 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 60 

 

LSS sommarverksamhet 

Lillemor Lindell, fritidskonsulent, berättar om sommarverksamheterna under 

2022. 

 

Under sommarveckorna, v 28-31, 2022 vill Köpings kommun, 

LSS/Socialpsykiatrin tillsammans med föreningar, studieförbund och 

organisationer erbjuda ett sommarläger fyllt med olika former av prova-på 

aktiviteter riktat till personer med funktionsnedsättning. 

Syftet med sommarläger är att erbjuda prova på aktiviteter inom idrott, friluftsliv, 

kultur och konst/hantverk. 

Målet med sommarläger är att skapa kontakt och att fler inom LSS blir aktiva 

inom idrott och kulturföreningar samt folkbildningsverksamheten. 

 

Sommarläger 2022 i siffror: 

• 212 deltagare 

• 53 unika deltagare 

• 43 unika deltagare boende i gruppbostad eller servicebostad 

• 50% av boende i gruppbostad samt servicebostad har deltagit minst 1 

tillfälle 

 

Medverkande föreningar/organisationer: 

• Fortuna Voltige 

• Köpings Ridklubb 

• FUB, KAK 

• Kolsva IF – Cheerleading 

• Svenska Handbollsförbundet – region mitt 

• Studieförbundet Vuxenskolan 

• IF Plus 

• KFF Fotboll 

• Köpings simsällskap 

• Köpings Pistolskytteförening 

 

Stöttande organisationer: 

• Parasportförbundet Sverige 

• Parasport Västmanland 

• RF-SISU Västmanland 

• Studieförbundet Vuxenskolan – Köping  

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 
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VON § 61 

VON/Au § 88 

 

Förvaltningsövergripande information 

• Pågående arbete med att ta fram effektiviseringsförslag motsvarande 2%, 

13,7 miljoner kronor. Förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen den 27 

oktober. 

• Pågående rekrytering av verksamhetschef till särskilt boende. 

Referensåterkoppling till fackliga samt förhandling kommer att ske denna 

vecka. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 62 

VON/Au § 89  

 

Månadsuppföljning ekonomi 

Driftbudgetuppföljning till och med september månad 2022. 

 

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på -7,3 miljoner 

kronor. 

Den ekonomiska prognosen för Vård och omsorg fastställs till -10,5 miljoner 

kronor. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna månadsuppföljningen för september månad 2022 
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VON § 63 

VON/Au § 90 

Granskning från IVO 

Eva Saaw, kvalitetschef, redogör i ärendet. 

 

IVO fick tidigt under pandemin indikationer om risker inom äldreomsorgen och 

en tillsyn påbörjades. Syftet med tillsynen var att ta reda på verksamhetens 

förutsättningar, sprida kunskap och minska smitta. 

 

Under maj 2020 gjordes en fördjupad tillsyn. 

• Intervjuer av medicinskt ansvariga sjuksköterskor 

• Intervjuer av regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer 

• 98 SÄBO valdes ut för fördjupad tillsyn 

• Journalgranskning av kommunal hälso- sjukvårdsjournal och 

primärvårdsjournal 

• Djupintervjuer med ansvarig sjuksköterska samt med medicinskt ansvarig 

läkare/verksamhetschef. 

 

2021 – fortsatt tillsyn 

• Hela den medicinska vården 

• Effekterna av de åtgärder som kommuner och regioner skulle genomföra 

utifrån brister som framkommit efter den första tillsynen 

 

2022 

• Uppföljning av tidigare tillsynsinsatser 

• Fysisk tillsyn 

• Återkoppling till verksamheterna 

 

• Tillsynen fortsätter 2023 

• Tillsynsbeslut kommer 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 
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VON § 64 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Kontrollrapport från Miljöenheten 

Tillsyn enligt miljöbalken på Ekliden den 22 september 2022.  

Miljöenheten uppmärksammar fyra punkter som verksamheten behöver åtgärda 

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

senast den 28 oktober 2022. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera delgivningar att lägga till handlingarna 

 

 

 

 

VON § 65 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 10 oktober 

2022 § 82-83 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde den 10 

oktober 2022 § 82-83 
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VON § 66 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 

 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 19/2022 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 19/2022 

 

 

 

 


