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Vård- och omsorgsnämnden 
 
 

  
Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden 
  
Sammanträdesdatum: Onsdagen den 26 januari 2022 klockan 13.30 
  
Plats: Teams/Linbanegatan 12, lokalen Kungsängsliljan 
 

  
Föreslagen justerare: Solweig Sundblad (S) 
  
Beredning: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärende 3-8 den 18 januari 

2022 
 
 

Föredragningslista 

Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

1 Upprop och val av protokolljusterare   13:30 
    

2 Godkännande av föredragningslista    
    

3 Ekonomi - månadsuppföljning VON2020/133 Barbara Lundgren 13:40 
 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

  

4 Svar på ledamotsinitiativ - omplacering av 
ovaccinerad personal från Socialdemokraterna 
(S) 

VON2021/168 Lotta Tronêt/ 
Rose-Marie 
Gustafsson 

14:00 

 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

  

5 Remiss – Taxor och avgifter vård- och 
omsorgsnämnden 2023  

VON2022/4 Barbara Lundgren 14:30 

 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar ärendet på remiss till kommunala 
tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i 
vård- och omsorgsnämnden. 

6 Ny placering av boendet Enberga VON2021/169 Lotta Tronêt 14:45 
 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
1. Drift och underhåll av boendet Enberga flyttas från socialnämnden till vård- 

och omsorgsnämnden.  
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

socialförvaltningen planera för övergången. 
3. Vid eventuellt behov av ändrad inriktning eller målgrupp för boendet ska 

detta ske i samverkan mellan vård- och omsorgsnämnden och 
socialnämnden. 

  

7 Godkänna förstudie för nytt LSS-boende VON2021/10 Barbara Lundgren 15:00 
 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Godkänner förstudien och lämnar över den för beredning till kommunstyrelsen. 

  

8 Konkurrensutsättning av vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 

VON2022/5 Lotta Tronêt 15:15 

 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Att förvaltningen återkommer till nämnden med frågan om konkurrensupphandling 
under sista kvartalet 2023. 

  

9 Avvikelserapportering inom hälso- och 
sjukvården 2021, helår 

VON2021/124  15:30 

    

10 Avvikelserapportering enligt SoL/LSS, helår 
2021 

VON2021/22  15:35 

    

11 Ordföranden informerar   15:40 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

12 Information om närvårdsarbetet   15:50 
    

13 Förvaltningen informerar    16:00 
    

14 Anmälningsärenden   16:20 
    

15 Anmälan av delegeringsbeslut (finns i pärm på 
förvaltningen) 

  16:25 

    
 
Sammanträdet beräknas vara slut cirka klockan 16:30. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. 
 
Välkommen! 
 
 
 
Bitte Myrsell 
Ordförande 

 
 
 
 
Jenny Åhlin 
Nämndsekreterare 
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