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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2023-02-16  

Tid och plats  
2023-02-16 klockan 14:50-15:15 på Lövsta, Vård- och omsorgsboende Heby, ajournering klockan 15:00-15:10 

Beslutande ledamöter 
Annika Krispinsson (C) ordförande, Inga-Lill Hellgren (S), Tina Hultman (L), Carl-Henrik Andersson (SD), 
Caroline Gille (M), Carl-Otto Bergqvist (V), Tomas Persson (S), Karl-Arne Larsson (C), Joel Wåhlén (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Florence Emma Anvo (KD), Håkan Collin (S), Lars Karlsson (S), Mikael Forsberg (MP) 

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Åsa Johansson, förvaltningschef VoF, Anna Pierrou, verksamhetschef 
individ och familjeomsorg, Ann-Sofie Holm, verksamhetsstrateg, Maria Schiller, verksamhetschef äldre och 
funktionsstöd 

 Val av justerare 
Tina Hultman (L) 

Tid och plats för justering 
2023-02-16 klockan 16:00 på Lövsta vård- och omsorgsboende, Heby 

Justerade paragrafer 
§ 26  

Underskrift 

 ____________________________________________________________________  
Annika Krispinsson, Ordförande 

 ____________________________________________________________________  
Tina Hultman, Justerare 

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

Organ 
Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-02-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2023-02-16 

 Datum då anslaget tas ned 
2023-03-10 

Underskrift 

 _____________________________________  
Jenny Tobiasson  
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Von § 26 Dnr VON/2023:27 735 

Val av politisk styrgrupp för äldreomsorg i norra 
kommundelen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp bestående av presidiet 
under utvecklingsarbetet med nya Tallgården 

• Beslutet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Utvecklingsarbetet som startats upp med en behovsanalys och kostnadsberäkning för ett nytt 
Tallgården som är rustat för framtiden med god kvalitet för brukare och god arbetsmiljö för 
personalen är ett omfattande arbete som förvaltningen kommer att informera om regelbundet på 
varje nämnd. 

Under arbetat kan vissa vägval behöva diskuteras och information uppdateras så nämnden är 
trygg med att politiken är fullt uppdaterad. En mindre grupp kan mer i detalj följa processen. 
Därför föreslås att nämndens presidium bildar en politisk styrgrupp som förvaltningen kan 
samråda med.  

Den politiska styrgruppen ska också informera och inhämta synpunkter och i förekommande fall 
yttranden från kommunala pensionärsrådet samt vid behov träffa berörda intresseorganisationer 
som exempelvis Östervåla utvecklingsråd. 

Uppdraget är således: 

• att hålla sig väl informerade om aktuell status och processen i utvecklingsarbetet 
• vara dialogpart till förvaltningen i olika vägval inför beslut 
• informera och inhämta synpunkter från KPR 
• träffa berörda intresseorganisationer 

Alla avgörande beslut för nya Tallgården fattas i vård- och omsorgsnämnden 

Yrkande 
Joel Wåhlén (SD) nominerar sig själv till att ingå i den politiska styrgruppen. 

Förslagsordning  
Ordförande Annika Krispinsson (C) ställer yrkandet mot avslag och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden avslår yrkandet. 

Ordförande Annika Krispinsson (C) ställer liggande förslag mot avslag och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden bifaller förslaget. 

Reservation  
Joel Wåhlén (SD) och Carl-Henrik Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.   
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Ajournering   

Mötets ajourneras vid 15:00 och återupptas vid 15:10. 

 

 
Delges 

Vård- och omsorgsförvaltningen  
Kommunala pensionärsrådet 
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