
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 
Datum 

2020-10-20 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-20 

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 – 16.15 

Beslutande Shazia Qorbani (S) vice ordf. 

Emil Thunberg (S) 

för Roger Eklund (S) 

Johan Jansson (S) 

Marie Oskarsson (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Gerd Holmström (M) 

 

Irene Smedberg (S) 

för Gunvor Sharp (M) 

Yvonne Blücher Svensson (V) 

Kenth Lucas (KD) 

för Jenny Adolphson (C) 

Maria Liljedahl (SD) 

Helena Pettersson (SD) 

för Monica Israelsson (SD) 

 

 

  
Övriga deltagande Ersättare 

Joakim Öryd (SD) 
Tjänstemän och övriga deltagande 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Sassa Carlström, äldreomsorgschef 

Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS & 

Socialpsykiatri 

Eva Saaw, kvalitetschef 

Roger Karlsson, förvaltningsekonom 

Anna-Karin Andersson, hälso- och sjukvårdschef 

Jenny Zakrisson, enhetschef sjuksköterskeenheten 

Justerare Johan Jansson Paragrafer §§  50-57 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sassa Carlström 

  

Ordförande 

 

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

Shazia Qorbani 

 

                               

 Justerande 

 

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

Johan Jansson 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 
Datum 

2020-10-20 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

Innehållsförteckning 

 

 

 

§ 50 Tema: Enhetsrapport – Rehab, aktivitet, anhörig, Enhetsrapport – 

Sjuksköterskeenheten, samt Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse…… 3 

 

§ 51  Månadsuppföljning ekonomi…………………………………….……….. 3 

 

§ 52 Redovisning av prioriteringar och investeringar 2021……………………. 4 

 Extra ärende 

 

§ 53 Sammanträdesdagar 2021 – förslag……………………………...……….. 4 

 

§ 54 Aktuell information om Corona…………………………………………... 4 

 Extra ärende 

 

§ 55 Delgivningar att lägga till handlingarna………………………….……….. 5 

 

§ 56 Delgivning av protokoll…………………………………………..…….… 6 

 

§ 57  Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet………………….………. 6 
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Datum 

2020-10-20 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 50  

 

Tema: Enhetsrapport – Rehab, aktivitet, anhörig, Enhetsrapport – 
Sjuksköterskeenheten samt Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 

Enhetsrapporter; Fokus utskrivningsklara patienter. Demensteam. 

Utbildningsinsats till omvårdnadspersonal inom socialpsykiatrin. Ny enhetschef 

för sjuksköterskeenhet från och med juli 2019. Pågående rekrytering under hela 

året av sjuksköterskor. 

Patientsäkerhets- och kvalitetsrapport; fokus gemensamma rutiner för Kolsva och 

Köpings stad efter sammanslagning av fackförvaltning i staden och 

kommundelsnämnd. Ny Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) rekryterades 

under året men var ej på plats förrän januari 2020. Nytt system att hantera 

avvikelser togs i drift. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 51 

VON/Au § 111   

 

Månadsuppföljning ekonomi 

Driftbudgetuppföljning till och med september månad 2020. 

Helårsprognos 6,5 mkr. 

Kostnader Covid-19  -19,3 mkr. 

Överskott - viss planerad verksamhet får anstå. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna månadsuppföljningen för september månad 2020 
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Datum 

2020-10-20 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 52  

 

Redovisning av prioriteringar och investeringar 2021 

Extra ärende 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 53 

VON/Au § 113  

 

Sammanträdesdagar 2021 - förslag 

Ett preliminärt beslut tas i oktober samt ett slutgiltigt godkännande på vård- 

och omsorgsnämnden i januari 2021. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att besluta enligt förslag 

 

 

 

 

VON § 54  

 

Aktuell information om Corona 

Extra ärende 

Ett särskilt boende för äldre har fått in smitta och en aktiv smittspårning pågår. 

Stort stöd fås av Smittskydd. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 
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Datum 

2020-10-20 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 55 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2020-09-14 i mål nr 4984-20 angående bostad med särskild service för barn 

eller ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut 

kvarstår. 

 

Dom 2020-09-29 i mål nr 7285-18 angående personlig assistans enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut 

kvarstår. 

 

 
Kontrollrapport från Miljökontoret 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Scheelegatan 12, Nordlund, den 11 september 

2020. Miljökontoret konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra 

avvikelser från livsmedelslagstiftningen.  

 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Kihlmansgatan 1 B, Ängslund, den 4 

september 2020. Miljökontoret konstaterade brister i verksamheten som bedöms 

utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.  

 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Fallvägen 9, Ekliden, den 24 september 2020. 

Miljökontoret konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra avvikelser 

från livsmedelslagstiftningen.  

 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Kihlmansgatan 1 A, Hagaberg, den 25 

september 2020. Miljökontoret konstaterade brister i verksamheten som bedöms 

utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.  

 

Kontroll enligt livsmedelslagen på Nibblesbackevägen 23, Rosendal, den 2 

oktober 2020. Miljökontoret konstaterade brister i verksamheten som bedöms 

utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.  

 

 
Beslut från Arbetsmiljöverket 

Beslut 2020-09-23, beteckning 2019/047413, angående ändring av beslut enligt 

37 § förvaltningslagen, Blockgatan gruppbostad LSS. 

Arbetsmiljöverket ändrar beslutet av den 24 februari 2020 på så sätt att 

Arbetsmiljöverket upphäver kravpunkterna 1–3.  
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Datum 

2020-10-20 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

Delgivningar att lägga till handlingarna, forts. 

 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO 

Beslut 2020-09-25, diarienummer 3.1.2-38267/2020-6, angående anmälan enligt 

lex Sarah från vård- och omsorgsnämnden i Köpings kommun avseende ett 

allvarligt missförhållande vid larm/nattpatrullen, hemtjänsten Tunadal, i Köping. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att 

vidta några ytterligare åtgärder. 

 

 

 

 

VON § 56 

 

Delgivning av protokoll 

 
Delges i pärm 

 

∙ Protokoll från ungdomsfullmäktige 2020-10-06 

 

 

 

 

VON § 57 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-10-05 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 

2020-10-05 

 

 

 

 

 


