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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2022-11-16  

Tid och plats  
2022-11-16 klockan 09:30-15:00 i Folkets hus, B-salen 

Beslutande ledamöter 
Annika Krispinsson (C) ordförande, Lars Persson (S), Karl-Arne Larsson (C), Margaretha Gadde-Jennische (M), 
Marga Karttunen (SD), Florence Emma Anvo (KD), Inga-Lill Hellgren (S), Åsa Eklind (SD), Kenth A Nilsson (S) 

 Ej tjänstgörande ersättare 
Bernt-Erik Rutström (S), Berith Röjerås (C), Gunilla Hamrin (S), Tomas Persson (S), Maipato Hognert (C), Carl-
Henrik Andersson (SD), Malin Strömberg (SD)  

Övriga närvarande 

Åsa Johansson, Förvaltningschef VoF, Jenny Tobiasson, Nämndsekreterare, Sebastian Runbom, 
kommunsekreterare, Anna Pierrou, verksamhetschef individ och familjeomsorg, Jenny Bengts, 
förvaltningsekonom §§ 121-123, Anna Eriksson, utvecklingsstrateg §§ 125, Ann-sofie Holm, 
verksamhetsstrateg §§ 125-126, Niklas Madell, kommunarkivarie § 126, Malin Forebäck, Personlig assistent §§ 
132-133, Johan Ekroth, lokalstrateg § 132, Bo Strömqvist, ekonomichef, § 132 

 Tid och plats för justering 
2022-11-16 klockan 15:00 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§ 132  

Underskrift 

 ____________________________________________________________________  
Annika Krispinsson, Ordförande 

 ____________________________________________________________________  
Margaretha Gadde-Jennische, Justerare 

 ____________________________________________________________________  
Jenny Tobiasson, sekreterare 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-11-16 

Datum då anslaget tas ned 
2022-12-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Underskrift 

 _____________________________________ 
Jenny Tobiasson 
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Von § 132 Dnr VON/2021:28 735 

Översyn platser vård- och omsorgsboenden 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med brukare som bor på Tallgården och deras 
anhöriga att successivt hitta ersättningsplatser på andra vård- och omsorgsboenden och 
Tallgårdens vård och omsorgsboende i dess nuvarande form avvecklas senast 30 juni 2023. 
 

• Förvaltningen får i uppdrag att tillsätta resurser för att i samverkan med lokalstrateg och 
fastighetsförvaltare genomföra behovsanalysen som ligger till grund för förstudie om 
Tallgården kan anpassas till ett modernt boende med god kvalitet och bra arbetsmiljö med 
tillräckligt antal platser utifrån prognostiserat behov. 
 

• Beslutet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden fattade i mars 2021 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av totalt behov av platser på vård- och omsorgsboende i och med uppstart av Lövsta 
samt redovisa hur behovet av platser på vård- och omsorgsboende långsiktigt ska följas och 
anpassas utifrån framtida behov då antalet äldre kommer att öka under en lång period framöver. 

Enligt beslut i VON, april 21, får förvaltningen i uppdrag att se hur antalet platser i norra 
kommundelen bäst anpassas till kommunens totala behov av platser på 

vård- och omsorgsboende. Ett överskott av platser i och med uppstart av Lövsta kommer att  
finnas vilket gör att Tallgården i dess nuvarande form kan avvecklas senast 31 mars 2023. En 
planering och successiv utflyttning av brukare påbörjas och i samband med detta tas en 
behovsanalys utifrån framtida behov av platser på vård-och omsorgsboende fram som grund till 
en förstudie om Tallgården kan anpassas till ett modernt boende med god kvalitet och bra 
arbetsmiljö med tillräckligt antal platser utifrån prognostiserat behov 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 8 november 2022 

Förslag 
Ordförande Annika Krispinsson (C) föreslår ändring av utsänt förslag till att ordet målsättning tas 
bort och datum ändras till 30 juni 2023 samt att beslutet justeras omedelbart. 

 
Delges 

Förvaltningschef VoF 
Lokalstrateg 
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