
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 
Datum 

2019-09-25 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-25 

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 – 15.30 

Beslutande Roger Eklund (S), ordförande 

Shazia Qorbani (S) 

Barbro Andersson (S) 

för Johan Jansson (S) 

Marie Oskarsson (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Gerd Holmström (M) 

 

Gunvor Sharp (M) 

Yvonne Blücher Svensson (V) 

Kenth Lucas (KD) 

för Jenny Adolpson (C) 

Maria Liljedahl (SD) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

  

Övriga deltagande Ersättare 
Eivor Valcic (S) 

Seija Eriksson (S) 

Mikaela Blom (V) 

Joakim Öryd (SD) 

Tjänstemän och övriga deltagande 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Sassa Carlström, äldreomsorgschef 

Annette Lundblom, verksamhetschef LSS & 

Socialpsykiatri 

Eva Saaw, kvalitetschef 

Eva Gindemo, myndighetschef 

Kamyar Sheikhani, utvecklare 

Mats Glimbrant, förvaltningsekonom 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

 

Justerare Gunvor Sharp Paragrafer §§  64-72 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sandra Eriksson 

  

Ordförande 

 

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

Roger Eklund 

 

                               

 Justerande 

 

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

Gunvor Sharp 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 64 

VON/Au § 80   

 

Målarbete 

Eva Saaw, kvalitetschef, informerar om kommande målarbete. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att noterar informationen 

 

 

 

 

VON § 65 

VON/Au § 81   

 

Månadsuppföljning ekonomi 

Driftbudgetuppföljning till och med augusti månad 2019. 

Prognosen visar på minus 6,173 miljoner kronor. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna månadsuppföljningen till och med augusti månad 2019 

 

 

 

 

VON § 66 

VON/Au § 82   

 

Delårsrapport 

Delårsrapport för vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten för vård- och omsorgsförvaltningen 
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2019-09-25 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 67 

VON/Au § 83   

 

Effektivisering av serviceinsatsen matinköp inom hemtjänsten i 
Köpings kommun 

Kamyar Sheikhani, utvecklare, redogör i ärendet. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen, samt 

 

att ärendet tas upp för beslut i oktober månad 

 

 

 

 

VON § 68 

VON/Au § 84  

 

Platsbehov i särskilt boende 

I dagsläget väntar 11 personer på plats i äldreboende samt 19 personer till 

demensboende. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 
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VON § 69 

VON/Au § 85  

 

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. Stadsbidragen får 

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

som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 

Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel har Köping kunnat rekvirera 1 129 934 

kr. Beloppet är framräknat utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet 

enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i 

kommunen. Köpings kommun har nu erhållit 576 128 kr extra efter omfördelning 

av ej rekvirerat stadsbidrag, d.v.s. en total summa av 1 706 062 kr. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade föreslå vård- och 

omsorgsnämnden besluta 

 

att notera informationen, samt 

 

att besluta enligt upprättat förslag 

 

 

 

 

VON § 70 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Kontrollrapport från Miljökontoret 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Nibblesbackevägen 33, Ängslund, den 9 

september. Miljökontoret konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra 

avvikelser från livsmedelslagstiftningen. 

 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Nibblesbackevägen 31, Hagaberg, den 9 

september. Miljökontoret konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra 

avvikelser från livsmedelslagstiftningen. 
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VON § 71 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-12 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde  

2019-08-12 

 

 

 

 

VON § 72 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 

 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 12-13/2019 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 12-13/2019 


