
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 
Datum 

2022-03-28 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-28 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2022- 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2022- 

Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg, Nibblesbackevägen 17, Köping 

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

Sandra Eriksson 
 

Plats och tid Forum, Köping, kl 14:00 – 16:00 

Beslutande Emil Thunberg (S) 

för Roger Eklund (S) 

Shazia Qorbani (S), ordförande 

Johan Jansson (S) 

Marie Oskarsson (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Gerd Holmström (M) 

 

Gunvor Sharp (M) 

Yvonne Blücher Svensson (V) § 11-12 

Barbro Andersson (S) § 13-20 

för Yvonne Blücher Svensson 

Jenny Adolphson (C) 

Maria Liljedahl (SD) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

  Övriga deltagande Ersättare 
Barbro Andersson (S) 

Eivor Valcic (S) 

Kenth Lucas (KD) 

Helena Pettersson (SD) 

Joakim Öryd (SD) 

Tjänstemän och övriga deltagande 

Annasarah Pavasson, förvaltningschef 

Eva Saaw, kvalitetschef 

Roger Karlsson, förvaltningsekonom 

Sandra Eriksson, nämndsekreterare 

Leena Eriksson, Kommunal 

Karin Sandborgh Taylor, kanslichef § 13 

Johanna Burén, kvalitetsutvecklare § 13 

Justerare Monica Israelsson Paragrafer §§  11-20 

Justeringens tid och 

plats 

 

Köping den  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

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

Sandra Eriksson 

  

Ordförande 

 

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

Shazia Qorbani 

 

                               

 Justerande 

 

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

Monica Israelsson 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

Innehållsförteckning 
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§ 12  Budget 2023, aktuell information………………………….…….……….. 3 

 

§ 13 Delegationsordning……………………………………………………….. 4 

 

§ 14 Platsbehov, äldreomsorgen……………………………………………….. 5 

 

§ 15 Platsbehov, LSS/Socialpsykiatrin………………………………...………. 5 

 

§ 16 Övrig fråga från Moderaterna…………………………………………….. 5 

 

§ 17 Delgivningar att lägga till handlingarna…………………………..…….… 6 

 

§ 18  Delgivning av protokoll…………………………………………..………. 7 

 

§ 19  Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet………………….…...….. 7 

 

§ 20 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm…………………………………….. 7 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 11 

VON/Au § 22   

 

Månadsuppföljning ekonomi 

Driftbudgetuppföljning till och med februari månad 2022. 

 

Resultat februari: -7,6 miljoner kronor 

Covidkostnader till och med februari: 4,5 miljoner kronor 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna månadsuppföljningen för februari månad 2022 

 

 

 

 

VON § 12 

VON/Au § 23   

 

Budget 2023, aktuell information 

Förvaltningschef och förvaltningsekonom redogör i ärendet och går igenom 

förslag på budgetäskanden. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 
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Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 13   

 

Delegationsordning 

Karin Sandborgh Taylor, kanslichef, och Johanna Burén, kvalitetsutvecklare, ger 

information i ärendet. 

 

Delegationsordning är en förteckning över beslut som nämnden delegerat till en 

eller flera tjänstemän. 

 

Vad innebär delegering? 

• Med delegering överför nämnden beslutanderätten till enskild tjänsteman. 

(Funktion, ej person.) 

• Genom delegering avlastas nämnden från rutinmässiga beslutsärenden för 

att lämna utrymme åt ärenden av principiell karaktär. 

• Vissa beslut som inte innebär ett ställningstagande eller som styrs av 

riktlinjer, mål eller andra styrdokument utgör verkställighet. Sådana beslut 

behöver inte delegeras. 

 

Vad kan nämnden delegera? 

• Beslut i kommunallagens mening. 

• Det som delegeras ska vara vardagliga rutinärenden. 

• Varje nämnd beslutar vilka ärendegrupper eller ärenden som ska 

delegeras. 

• Vissa former av beslut får enligt kommunallagen (6 kap. 34 §) inte 

delegeras. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 
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Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 14 

VON/Au § 20  

 

Platsbehov, äldreomsorgen 

I dagsläget väntar nio personer på plats i äldreboende och till demensboende 

väntar 17 personer. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 15 

VON/Au § 21  

 

Platsbehov, LSS/Socialpsykiatrin 

I dagsläget väntar fyra personer på boende inom LSS/Socialpsykiatrin. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

 

VON § 16 

 

Övrig fråga från Moderaterna 

Moderaterna önskar få information gällande stölder inom hemtjänsten. 

 

Förvaltningschefen svarar; smycken och pengar har försvunnit hemma hos 

brukare och händelserna är polisanmälda. Personen arbetar inte längre kvar inom 

förvaltningen. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 
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Datum 
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Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 17 

 

Delgivningar att lägga till handlingarna 

Delges i pärm 

 
Dom från Förvaltningsrätten 

Dom 2022-03-15 i mål nr 1268-21 angående bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut 

kvarstår. 

 
Beslut från Förvaltningsrätten 

Beslut 2022-02-23 i mål nr 6748-21 E angående avlösarservice enligt lagen 

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

avskrivning. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 

 
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket 

Avslutsbrev 2022-03-08, beteckning 2022/006628, angående arbetsolycka/ett 

allvarligt tillbud enligt 3 kap. 3a ½ arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljöverket avslutar ärendet.  

 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Beslut 2022-03-15, diarienummer 3.5.1-49058/2021-4, angående anmälan enligt 

lex Sarah från Köpings kommun gällande det särskilda boendet Nygården. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet men påtalar följande 

brist: 

• Nämnden har inte hanterat upprättade avvikelserapporter i enlighet med 

gällande regelverk. 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera delgivningar att lägga till handlingarna 
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Datum 
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Vård- och omsorgsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    
 

VON § 18 

 

Delgivning av protokoll 

Delges i pärm 

 

∙ Protokoll från ungdomsfullmäktige 2022-02-08 samt 2022-03-09 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera delgivning av protokoll 

 

 

 

 

VON § 19 

 

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet 

Delges i pärm 

 

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-02-14  

§ 12-18 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 

2022-02-14 § 12-18 

 

 

 

 

VON § 20 

 

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm 
 

• Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg 

Delegeringsbeslut nr 5-11/2022 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan av delegeringsbeslut 5-11/2020 


