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Datum 

2019-05-22 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-22 

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 – 15.35 

Beslutande Roger Eklund (S), ordförande 

Shazia Qorbani (S) 

Johan Jansson (S) 

Marie Oskarsson (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Gerd Holmström (M) 

 

Gunvor Sharp (M) 

Barbro Andersson (S) 

för Yvonne Blücher Svensson (V) 

Jenny Adolpson (C) 

Helena Pettersson (SD) 

för Maria Liljedahl (SD) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

  Övriga deltagande Ersättare 
Eivor Valcic (S) 

Cecilia Uggla (M) 

Kenth Lucas (KD) 

Joakim Öryd (SD) 

Tjänstemän och övriga deltagande 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Sassa Carlström, äldreomsorgschef 

Annette Lundblom, verksamhetschef LSS & 

Socialpsykiatri 

Mats Glimbrant, förvaltningsekonom 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Mattias Sjöman, HR-generalist 

 

Justerare Marie Oskarsson Paragrafer §§  37-44 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sandra Eriksson 

  

Ordförande 

 

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

Roger Eklund 

 

                               

 Justerande 

 

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

Marie Oskarsson 
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VON § 37  

 

Tema – Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Annette Lundblom, verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri, och Mattias Sjöman, 

HR-generalist, ger information om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

 

 

 

VON § 38  

VON/Au § 46   

 

Månadsuppföljning ekonomi 

Driftbudgetuppföljning till och med april månad 2019. 

Prognosen visar på minus 5,9 miljoner kronor. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna driftbudgetuppföljningen till och med april månad 2019 

 

 

 

VON § 39 

VON/Au § 47   

 

Förslag till beslut om stadsbidrag för höjd dagpenning inom daglig 
verksamhet LSS år 2019 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Stadsbidraget får 

användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem 

som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att besluta enligt upprättat förslag 
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VON § 40 

VON/Au § 48  

 

Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 
kap 6f § SoL 2019Q1 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen om ej verkställda beslut för första kvartalet 2019, samt 

 

att sända rapporten till kommunfullmäktige 

 

 

 

VON § 41 

VON/Au § 49  

 

Kontaktpolitiker – nämndinitiativ från Sverigedemokraterna 

Stående punkt på vård- och omsorgsnämndens dagordning ”Rapport från 

kontaktpolitiker” där man ger en kort redovisning om någon varit ute i 

verksamheten. 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 6 maj att föreslå vård- 

och omsorgsnämnden besluta att avslå nämndinitiativet. 

 

Sverigedemokraterna reserverar sig från förslaget till beslut. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att avslå nämndinitiativet 
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VON § 42 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2019-04-17 i mål nr 5507-17 angående assistansersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 
Beslut från Kammarrätten 

Beslut 2019-04-26 i mål nr 2740-19 angående interimistiskt beslut i mål om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, fråga om prövningstillstånd. 

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande 

står därför fast. 

 

 

 

VON § 43 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 8 april 2019 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde den 8 

april 2019 

 

 

 

VON § 44 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 
 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 8-9/2019 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 8-9/2019 


