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Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, onsdagen den 25 januari 2023 
  
Avser paragrafer 1 - 13 
  
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 2023-01-18 
Anslaget sätts upp 2023-01-26 
Anslaget tas ned 2023-02-17 
Sista dag att överklaga 2023-02-16 
  
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 18 januari 2023, 

klockan 14.00–16.35 
  
Beslutande Bitte Myrsell, Ordförande (M) 

Kim Jämsä (NE) 
Lars Olsson (C) 
Agneta Willey (MP) 
Solweig Sundblad, Vice ordförande (S) 
Sara Skoglund (S) 
Mikael Pettersson (SD) 
Henrik Lindberg (KD), tjänstgörande ersättare 
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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Övriga deltagare Lotta Tronêt, förvaltningschef 
Barbara Lundgren, administrativ chef 
Agneta Åkesson, verksamhetschef 
Agnetha Resin, verksamhetchef 
Maria Palm, verksamhetschef 
Sirpa Huisman, verksamhetschef 
AnnaKarin Bye, MAS 
Jenny Åhlin, nämndsekreterare 
Emma Nyström, MAR 
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Paragraf 1  

Upprop, presentation och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) utses till protokollsjusterare. 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden hälsar alla ledamöter och ersättare välkomna till vård- och 
omsorgsnämndens första sammanträde. 

Efter uppropet presenterar sig alla närvarande. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med ändringen och fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende 11 i föredragningslistan "Information om privata utförare, upphandling enligt 
LoU och LOV" utgår vid dagens sammanträde. 

__________  
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Paragraf 3  

Information om vård- och omsorgsnämndens 
sammansättning 2023-2026 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 18 november 2022, paragraf 
185, att vård- och omsorgsnämnden får följande sammansättning under 
mandatperioden 2023-2026: 

1. Till ledamöter i vård- och omsorgsnämnden utses:  
1. Bitte Myrsell, Moderaterna  
2. Kim Jämsä, Nystart Enköping 
3. Lars Olsson, Centerpartiet  
4. Agneta Willey, Miljöpartiet 
5. Björn Hellström, Liberalerna 
6. Solweig Sundblad, Socialdemokraterna  
7. Sara Skoglund, Socialdemokraterna 
8. Niklas Björkegren, Socialdemokraterna 
9. Mikael Pettersson, Sverigedemokraterna 
 

2. Till ersättare i vård- och omsorgsnämnden utses:  
1. Stefan Nyblad, Moderaterna 
2. Anne-Marie Lindström, Nystart Enköping 
3. Elisabeth Lindgren, Centerpartiet  
4. Henrik Lindberg, Kristdemokraterna 
5. Thomas Hellsberg, Socialdemokraterna 
6. Britta Dalved, Vänsterpartiet 
7. Barbara Ciolek, Sverigedemokraterna  
 

3. Till ordförande i vård- och omsorgsnämnden utses:  
Bitte Myrsell, Moderaterna  
 

4. Till vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden utses:  
Solweig Sundblad, Socialdemokraterna  
 



Protokoll  7 (17) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

6. Vård- och omsorgsnämndens mandattid gäller från och med 1 januari 2023 
till och med 31 december 2026.  
 

7. Uppdrag som ordförande och vice ordförande gäller från och med 1 januari 
2023 till och med 31 december 2026. 

__________  
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Paragraf 4  

Information om sammanträdesdagar för vård- och 
omsorgsnämnd och arbetsutskott 2023 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 16 november 2022 
paragraf 110, om följande sammanträdesdagar för 2023: 

Vård- och omsorgsnämnden: 18 januari, 25 januari, 15 februari, 29 mars,  
26 april, 24 maj, 14 juni, 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 
13 december. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott med start klockan 15.00: 7 februari, 21 
mars, 18 april, 16 maj, 7 juni, 15 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november 
och 5 december. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 14 december 2022 
paragraf 122, att nämndens sammanträden 2023 börjar klockan 14.00. 

__________  
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Paragraf 5  

Information om inkallelseordning av ersättare för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 oktober 2022, paragraf 
145, att följande inkallelseordning ska gälla för inkallande av ersättare i nämnder 
och dess utskott under mandatperioden 2023-2026: 
 
Moderaterna: M, NE, C, KD, L, MP, S, SD, V 
 
Nystart Enköping: NE, M, C, KD, L, MP, S, V, SD 
 
Centerpartiet: C, M, L, KD, MP, NE, S, V, SD 
 
Kristdemokraterna: KD, M, L, C, NE, MP, SD, S, V 
 
Miljöpartiet: MP, C, M, L, KD, NE, S, V, SD 
 
Liberalerna: L, KD, M, C, NE, MP, S, SD, V 
 
Socialdemokraterna: S, V, NE, L, C, MP, M, KD, SD 
 
Vänsterpartiet: V, S, NE, MP, L, C, M, KD, SD 
 
Sverigedemokraterna: SD, KD, M, L, C, MP, V, NE, S 

__________  
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Paragraf 6  

Information om sekretess och jäv 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningschef Lotta Tronêt och verksamhetschef Agnetha Resin informerar om 
sekretess och jäv. 

Närvarande ledamöter och ersättare får skriftligt utdrag av aktuell lagstiftning och  
undertecknar samtidigt sin personliga sekretess. 

__________  
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Paragraf 7  

Val av ledamöter och ersättare till vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
1. Till ledamöter i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses:  

Bitte Myrsell (M), ordförande 
Solweig Sundblad (S), vice ordförande 
Kim Jämsä (NE) 
 

2. Till ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 
Lars Olsson (C) 
Björn Hellström (L) 
Sara Skoglund (S) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november 2022, paragraf 
185,att utse Bitte Myrsell (M) till ordförande och Solweig Sundblad (S) till vice 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

Enligt reglementet är det vård- och omsorgsnämnden som utser ledamöter och 
ersättare till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, VONAU, som ska bestå av 
tre ledamöter och tre ersättare. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
Löneservice, för åtgärd  
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Paragraf 8  

Information om reglemente för  vård- och 
omsorgsnämnden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden. 

__________  
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Paragraf 9  

Information om vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om aktuell delegationsordning för vård- 
och omsorgsnämnden. 

__________  
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Paragraf 10  

Information om aktuella lagstiftningar  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden får information om aktuella lagar som styr nämndens 
verksamheter. 

Verksamhetschef Agnetha Resin informerar om socialtjänstlagen, SoL och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS AnnaKarin Bye och medicinskt ansvarig 
för rehabilitering, MAR Emma Nyström informerar om hälso- och sjukvårdslagen, 
HSL. 

__________  
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Paragraf 11  

Information om privata utförare, upphandling enligt 
LoU och LOV 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde och flyttas fram till den 25 januari 2023. 

__________  
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Paragraf 12  

Praktiskt kring vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Nämndsekreterare Jenny Åhlin informerar om följande: 

Handlingar till vård- och omsorgsnämndens och arbetsutskottens sammanträden 
publiceras i appen Atea senast en vecka innan mötet. 

Handlingar som är sekretessbelagda kan bara läsas fram till sammanträdet är 
avslutat. 

Kallelser och protokoll rörande vård- och omsorgsnämndens sammanträden 
publiceras på enkoping.se under Kommun & politik. När det gäller 
sekretessbelagda handlingar är dessa avidentifierade. 

Nämndsekreteraren bjuder in alla ledamöter och ersättare i outlook-kalendern till 
alla sammanträden. Meddela nämndsekreteraren och din ersättare om du har 
förhinder att deltaga. 

Det är ordföranden som beslutar om en ledamot eller ersättare får delta på länk via 
Teams. Vid behov anmäler du det till nämndsekreteraren senast en dag innan 
sammanträdet. 

Arvode, förlorad arbetsinkomst och resor registrerar du själv i Visma Windows. 
Manual finns i appen Atea, dokumentarkivet. Tänk på att registrera på rätt nämnd 
om du har flera politiska uppdrag och gärna i anslutning till sammanträdet. Intyg 
om förlorad arbetsinkomst lämnas till löneservice. 

__________  
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Paragraf 13  

Information om utbildningsdag den 25 januari 2023 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om kommande utbildningsdag för vård- 
och omsorgsnämnden den 25 januari 2023. 

__________ 
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