
Protokoll  1 (12) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 8, torsdagen den 2 februari 2023 
  
Avser paragrafer 14 - 22 
  
Sekreterare  
 Jenny Åhlin 
  
Ordförande  
 Bitte Myrsell 
  
Justerande  
 Solweig Sundblad 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2023-01-25 
Anslaget sätts upp 2023-02-03 
Anslaget tas ned 2023-02-27 
Sista dag att överklaga 2023-02-24 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Plats och tid Linbanegatan 12, lokalen Kungsängsliljan, onsdagen den 25 januari 2023, 

klockan 14.30–15.45 
  
Beslutande Bitte Myrsell, Ordförande (M) 

Kim Jämsä (NE) 
Lars Olsson (C) 
Agneta Willey (MP) 
Björn Hellström (L) 
Solweig Sundblad, Vice ordförande (S) 
Sara Skoglund (S) 
Mikael Pettersson (SD) 
Britta Dalved (V), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare Stefan Nyblad (M) 

Anne-Marie Lindström (NE) 
Elisabeth Lindgren (C) 
Barbara Ciolek (SD) 
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef 
Barbara Lundgren, administrativ chef 
Agneta Åkesson, verksamhetschef 
Agnetha Resin, verksamhetschef 
Sirpa Huisman, verksamhetschef 
Jenny Åhlin, nämndsekreterare 
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Paragraf 14  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 15  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med ändringen och fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende 4 i föredragningslistan "Ersättning till hemtjänstutförare vid kundval enligt 
LOV 2023" utgår vid dagens sammanträde.  

__________  
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Paragraf 16 Ärendenummer VON2021/163 

Ekonomi - månadsuppföljning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Administrativ chef Barbara Lundgren informerar om budgetarbetet och 
resursfördelningsmodellen 2024-2026. 

__________  
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Paragraf 17 Ärendenummer VON2022/159 

Ersättning till hemtjänstutförare vid kundval enligt LOV 
2023 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde och kommer att behandlas vid 
sammanträdet den 15 februari 2023. 

__________  



Protokoll  8 (12) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 18  

Information om närvårdsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Möte med HSVO är inplanerat i mars.  

Eftersom ny mandatperiod har startat samt att nya ordförande och nya ledamöter 
har inkommit i de politiska instanserna så behöver en ny samrådsgrupp utses. Det 
är kommunstyrelsen som utser ledamöter till den politiska samrådsgruppen för 
närvårdsfrågor.   

__________  
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Paragraf 19  

Ordföranden informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden ser med spänning fram emot samarbetet i nya vård- och 
omsorgsnämnden. Det är viktigt att alla läser igenom handlingarna och är 
förberedda inför sammanträdena. Både majoriteten och oppositionen har 
gruppmöten samma vecka som nämndens sammanträden är. 

Ordföranden vill även förtydliga rutinen att anmäla en övrig fråga till vård- och 
omsorgsnämnden. Det sker genom att frågan anmäls på sammanträdet under 
ärende "Godkännande av föredragningslistan". Är det frågor som är av brådskande 
karaktär går det bra att direkt kontakta ordföranden eller vice ordföranden. 

Vid IT-frågor kontakta kommunens IT-support. 

__________  
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Paragraf 20  

Förvaltningen informerar  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschef Agneta Resin informerar om ett tillsynsärende hos IVO. Ärendet 
är avslutat men nämnden har fått kritik.  

Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om följande: 

Företaget Attendo har meddelat att de vill säga upp avtalet med Enköpings 
kommun. Attendo bedriver idag hemtjänst enligt LOV.  

Vård- och omsorgsnämnden får en återrapportering av tidigare uppdrag att 
redovisa hur många medarbetare som önskar öka sin sysselsättningsgrad. 
Redovisningen visar att av 1200 medarbetare är det 43 medarbetare som önskar 
höja sin sysselsättningsgrad till heltid. Av dessa är det 7 medarbetare som har 
önskemål om en högre deltid. 

__________  
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Paragraf 21  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
· Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28, paragraf 175: Enköpings 

kommuns delårsrapport. 
 

· Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 
16 november 2022 – 13 januari 2023. 
 

· Förteckning enligt bilaga med domar från Förvaltningsrätten i Uppsala 3 
november – 15 december 2022. 

__________  
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Paragraf 22  

Anmälan av delegeringsbeslut  

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 18 
januari 2023 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
överlåtit beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstepersoner i vissa 
ärenden. 

Beslut fattade på delegation ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. 

Följande delegeringsbeslut för december 2022 redovisas till vård- och 
omsorgsnämnden: 

Individärenden 

20 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista 
284 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista 
36 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista. 

Personalärenden 

66 anställningsavtal enligt lista. 

__________ 
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