
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 
Datum 

2020-02-26 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-26 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2020- 
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 – 14.30 

Beslutande Roger Eklund (S), ordförande 

Emil Thunberg (S) 

för Shazia Qorbani (S) 

Johan Jansson (S) 

Marie Oskarsson (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Gerd Holmström (M) 

 

Gunvor Sharp (M) 

Yvonne Blücher Svensson (V) 

Kenth Lucas (KD) 

för Jenny Adolphson (C) 

Maria Liljedahl (SD) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

  

Övriga deltagande Ersättare 
Eivor Valcic (S) 

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 

Eva Gindemo, myndighetschef 

Anna-Karin Andersson, hälso- och sjukvårdschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Camilla Dahl, Kommunal 

Justerare Johan Jansson Paragrafer §§  11-17 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sandra Eriksson 

  

Ordförande 

 

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

Roger Eklund 

 

                               

 Justerande 

 

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

Johan Jansson 
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§ 13 Delgivningar att lägga till handlingarna………………………….……….. 4 

 

§ 14 Delgivning av protokoll………………………………………….……….. 4 

 

§ 15 Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet………………….………. 5 

 

§ 16 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm…………………………………….. 5 

 

§ 17 Övrigt……………………………………………………………..…….… 6 
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VON § 11 

 

Utvärderingspolitiker 2020 

Som utvärderingspolitiker har du på frivillig grund möjlighet att följa, lära känna 

och utvärdera en utvald arbetsplats, för att få egen information och kunskap om 

verksamheten. Detta för att bättre kunna fullfölja din roll som politiker i vård- och 

omsorgsnämnden. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att besluta enligt förslag 

 

 

 

 

VON § 12 

 

Förslag på tema vid vård- och omsorgsnämndens sammanträden 
2020 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att besluta enligt förslag 
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VON § 13 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2020-01-28 i mål nr 1462-19E angående bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut 

kvarstår. 
 
Beslut från Kammarrätten 

Beslut 2020-01-30 i mål nr 6685-19 angående stöd och service till vissa 

funktionshindrade; fråga om prövningstillstånd. 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande 

står därför fast. 

 
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket 

Avslutsbrev 2020-01-28, beteckning 2018/040626, angående Gruppboende 

Gläntan. 

Arbetsmiljöverket bedömer att kraven uppfylls och avslutar därmed ärendet. 

 
Underrättelse och meddelande från Inspektionen för vård och omsorg IVO om 
inspektion vid Sorbygårdens särskilda boende, Köping 

Underrättelse och meddelande 2020-02-06, diarienummer 3.5.1-02531/2020-1 om 

inspektion vid Sorbygårdens särskilda boende i Köping. IVO avdelning mitt har 

beslutet att i varje län inom avdelningens tillsynsområde granska om enskilda som 

bor på särskilt boende ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra eller utifrån individuella önskemål. IVO kommer även att 

granska om personerna ges möjlighet att påverka sin tillvaro. Datum för 

inspektionen är 17 mars 2020. 

 

 

 

 

VON § 14 

 

Delgivning av protokoll 

 
Delges i pärm 

 

∙ Protokoll från ungdomsfullmäktige  
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VON § 15 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-01-13 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde  

2020-01-13 

 

 

 

 

VON § 16 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 
 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 1-2 

 

• Delegeringsbeslut – övrigt 

Delegeringsbeslut nr 3, Begäran om utlämnande av allmän handling 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 1-3/2020 
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VON § 17 

 

Övrigt 

Pågående arbete och översyn inför om- och nybyggnation av Ekliden med 

planerad start i september. Personalen på nedre botten kommer under 

renoveringen att flyttas till kommunhuset. Man ser också över alternativa lokaler 

för korttids. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att besluta enligt förslag 

 


