
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 
Datum 

2019-01-30 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-30 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2019- 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2019- 

Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg, Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Sandra Eriksson 
 

Plats och tid Älgen, Barnhemsgatan13, Köping, kl 14.00 – 17.00 

Beslutande Roger Eklund (S), ordförande 

Shazia Qorbani (S) 

Johan Jansson (S) 

Marie Oskarsson (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Gerd Holmström (M) 

 

Gunvor Sharp (M) 

Mikaela Blom (V) 

för Yvonne Blücher Svensson (V) 

Jenny Adolpson (C) 

Maria Liljedahl (SD) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

  

Övriga deltagande Ersättare 
Emil Thunberg (S) 

Irene Smedberg (S) 

Barbro Andersson (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 

Agneta Roos, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Mats Glimbrant, förvaltningsekonom 

Eva Gindemo, myndighetschef 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

 

Justerare Maria Liljedahl Paragrafer §§  1-17 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sandra Eriksson 

  

Ordförande 

 

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

Roger Eklund 

 

                               

 Justerande 

 

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

Maria Liljedahl 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 
Datum 

2019-01-30 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

Innehållsförteckning 

 

 

 

§ 1 Val av ledamöter och ersättare till vård- och omsorgsnämndens 

arbetsutskott…………………………………………………...………….. 3 

 

§ 2  Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till 

Pensionärsrådet…………………………………………………..……….. 4 

 

§ 3 Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till Kommunala 

handikapprådet…………………………………………………...……….. 4 

 

§ 4 val av ledamot och ersättare till Stiftelsen S:t Olov……………...……….. 5 

 

§ 5 Sammanträdesdagar 2019………………………………………...………. 5 

 

§ 6 Utvärderingspolitiker 2019……………………………………………….. 5 

 

§ 7 Förslag på tema vid vård- och omsorgnämndens sammanträden 2019…... 6 

 Extra ärende 

 

§ 8 Tema – Äldreomsorgen………………………..………………….………. 6 

 

§ 9  Sekretess…………………………………………………………..…...….. 6 

 Extra ärende 

 

§ 10 Bokslut 2018……………………………………………………………… 7 

 

§ 11 Redovisning av och framställning om ombudgetering av  

 investeringsbudget 2018 till år 2019……………………………………… 7 

 

§ 12 Internkontroll 2018 – uppföljning………………………………………… 7 

 

§ 13 Internkontroll 2019……………………………………………………….. 8 

 

§ 14 Delgivningar att lägga till handlingarna, delges i pärm…………………... 8 

 

§ 15 Delgivning av protokoll…………………………………………………... 9 

 

§ 16 Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet, delges i pärm………….. 9 

 

§ 17 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm…………………………………….. 9 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 
Datum 

2019-01-30 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 1  

 

Val av ledamöter och ersättare till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

Enligt reglemente för vård- och omsorgsnämnden framgår att för ärendeberedning 

skall vård- och omsorgsnämnden utse ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter 

och 5 ersättare. 

Ersättarna får delta i utskottets sammanträde endast om ordinarie ledamot har 

förhinder enligt ”Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i 

Köpings kommun”, antagna av kommunfullmäktige § 117 och § 126/2002 samt § 

176/2006. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att som ledamöter i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott mandatperioden 

2019-2022 utse 

- Roger Eklund (S), ordf. 

- Shazia Qorbani (S), vice ordf. 

- Maria Liljedahl (SD) 

- Gerd Holmström (M) 

- Yvonne Blücher Svensson (V), samt 

 

att som ersättare i vård- och omsorgsnämndensa arbetsutskott mandatperioden 

2019-2022 utse 

- Marie Oskarsson (S) 

- Eivor Valcic (S) 

- Monica Israelsson (SD) 

- Gunvor Sharp (M) 

- Mikaela Blom (V) 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 
Datum 

2019-01-30 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 2  

 

Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till 
Pensionärsrådet 

På dagens sammanträde föreslås Roger Eklund (S) till ordförande samt Seija 

Eriksson (S), Gerd Holmström (M) och Maria Liljedahl (SD) som övriga 

representanter till pensionärsrådet. 

 

Sluten omrösning förrättas. 

 

Utfall av omröstningen: 

Seija Eriksson – 11 röster 

Gerd Holmström – 9 röster 

Maria Liljedahl – 2 röster 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att som representanter i pensionärsrådet utse 

- Roger Eklund (S), ordf. 

- Seija Eriksson (S) 

- Gerd Holmström (M) 

 

 

 

VON § 3  

 

Val av representanter från vård- och omsorgsnämnden till 
Kommunalt handikapprådet  

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att som representanter i kommunala handikapprådet utse 

- Ritva Sjöholm (S) 

- Gunvor Sharp (M)  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 
Datum 

2019-01-30 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 4  

 

Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen S:t Olov 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att som representanter i Stiftelsen S:t Olov utse 

- Marie Oskarsson (S) som ledamot, samt 

- Gunvor Sharp (M) som ersättare 

 

 

 

VON § 5  

 

Sammanträdesdagar 2019 

Förslag på sammanträdesdagar 2019. 

Utvärderingsdagarna 2019 kommer att hållas den 3-4 april. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna förslaget för sammanträdesdagar 2019  

 

 

 

VON § 6   

 

Utvärderingspolitiker 2019 

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 godkänna förslaget på utvärderingspolitiker 2019 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 
Datum 

2019-01-30 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 7   

 

Förslag på tema vid vård- och omsorgsnämndens sammanträden 
2019 

Extra ärende. 

 

 
Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna förslaget 

 

 

 

VON § 8   

 

Tema - Äldreomsorgen 

Sassa Carlström, äldreomsorgschef, ger information om äldreomsorgen. 

 

 
Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

 

 

 

VON § 9   

 

Sekretess 

Extra ärende 

Sekretessbevis med bilaga delas ut vid sittande bord för underskrift och 

ordförande informerar om sekretess och jäv. 

 

 
Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 
Datum 

2019-01-30 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 10   

 

Bokslut 2018 

Förvaltningschef och förvaltningsekonom redogör i ärendet. 

Vård- och omsorgsnämndens driftredovisning år 2018 visar ett budgetunderskott 

på minus 8,2 miljoner kronor. 

 

 
Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna bokslut 2018, samt 

 

att översända handlingarna till Kommunfullmäktige 

 

 

 

VON § 11  

 

Redovisning av och framställning om ombudgetering av 
investeringsbudget 2018 till år 2019 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att överskottet ombudgeteras till 2019 för utbyte av utrustning, 

arbetsmiljöinvesteringar, vårdsängar, tak/mobillyftar, hjälpmedel och larm och 

låssystem 

 

 

 

VON § 12  

 

Internkontroll 2018 - uppföljning 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att samtliga punkter, förutom punkten ”Kvalitet, alla som lämnar synpunkter och 

klagomål ska få skriftliga svar inom 5 dagar”, kvarstår under 2019 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 
Datum 

2019-01-30 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 13  

 

Internkontroll 2019 

Vård- och omsorgsnämnden väljer på dagens sammaträde ut tre punkter för 

Internkontrollplan 2019: 

 Har all personal som har delegering gjort webbutbildning för delegation 

 Hur används verksamhetens resurstid för att minska andelen vikarietimmar 

 Har alla tillsvidareanställda gått webbutbildning i palliativ vård 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att anta granskningspunkter/rutiner i internkontrollplanen med uppföljning under 

2019 enligt angivna rapporteringspunkter 

 

 

 

VON § 14 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2018-12-11 i mål nr 3427-17 angående Stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

 
Kontrollrapport från Miljökontoret 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Nibblesbackevägen 17, Hemtjänstlokaler, för 

mottagning och lagring av matlådor den 19 november 2018. Inspektionen visade 

inga avvikelser från livsmedelslagstiftningen. 

 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Scheelegatan 12, Nordlund, den 19 december 

2018. Miljökontoret finner brister i verksamhetens rutiner för temperaturkriterier 

och egenkontroll. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 
Datum 

2019-01-30 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 15 

 

Delgivning av protokoll 

 
Bilaga 

 

∙ Kommunala handikapprådets protokoll från 2018-11-27 

 

∙ Pensionärsrådets protokoll från 2018-12-10 

 

 

 

VON § 16 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 3 december 

2019 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde den 3 

december 2019 

 

 

 

VON § 17 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 

 

 

• Delegeringsbeslut – omdisponering av budget 

Delegeringsbeslut nr 1/2019 

 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 2/2019 

 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 1-2/2019 


