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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2023-03-15  

Tid och plats  
2023-03-15 klockan 09:30-16:15 i Folketshus, B-salen 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
Linda Johnsson (C) §§ 31-37 , Mikael Forsberg (MP), Lars Persson (S), Håkan Collin (S), Florence Emma 
Anvo (KD), Jonas Paulsson (KD) §§ 31-44 

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Åsa Johansson, förvaltningschef VoF, Maria Schiller, verksamhetschef 
äldre och funktionsstöd, Anna Pierrou, verksamhetschef individ och familjeomsorg, Karin Johansson, 
verksamhetschef vård- och omsorgsboende, Lena Söderman, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 31-33, 
Annette Nilsson, enhetschef hälso- och sjukvårdsenheten §§ 31-33, Ann-Sofie Holm, verksamhetsstrateg §§ 
34-36, Jenny Bengts, förvaltningsekonom §§ 36-37 

Val av justerare 
Carl-Henrik Andersson (SD) 

Tid och plats för justering 
22 mars 2023 klockan 10:00 på Kommunkontoret i Heby 

Justerade paragrafer 
§§ 31 - 46  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Annika Krispinsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Carl-Henrik Andersson, justerare 

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

Organ 
Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-15 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2023-03-22 

Datum då anslaget tas ned 
2023-04-13 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Von § 31 Dnr VON/2023:29 002 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger redovisningarna till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Följande sammanställningar av delegationsbeslut redovisas till nämnden:  
Delegationsbeslut von del §§ 44-83 
Attestlista, 2 mars 2023  
Delegationsrapport IFO februari 
Delegationsrapport IFO februari – antal beslut  
Delegationsrapport vård och omsorg februari 
Delegationsrapport vård och omsorg februari– antal beslut  
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 Von § 32 Dnr VON/2023:23 709 

Information om nämndens verksamhetsområden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under våren planerat in olika utbildningstillfällen för nämnden som 
sammanfaller med deras planerade sammanträden. På dagens sammanträde fokuserar 
utbildningen på hälso- och sjukvårdsverksamheten.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 33 Dnr VON/2023:20 770 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Upprättad patientsäkerhetsberättelse antas. 

Sammanfattning 
En vårdgivares patientsäkerhetsarbete ska bedrivas systematiskt. Av patientsäkerhetslagen 
(2010:659) framgår att vårdgivaren ska dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Syftet med berättelsen är en ökad kontroll 
över hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs i verksamheten, vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. 

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet är att minska risken för att personer drabbas 
av en vårdskada. Det finns flera faktorer som bidrar till en hög patientsäkerhet, bland annat en 
engagerad ledning och tydlig styrning, patienters och personalens delaktighet i 
patientsäkerhetsarbetet, adekvat kunskap och kompetens och en god säkerhetskultur. Samtliga 
faktorer är viktiga för det preventiva arbetet med att förebygga vårdskador och en viktig 
förutsättning är en välfungerande avvikelsehantering. 

Antal rapporterade avvikelser har ökat under året inom vissa områden såsom läkemedel och fall, 
vilket kan bero på att det nya avvikelsesystemet som implementerades under 2021 erbjuder ett 
mer strukturerat och tillgängligt rapporteringsförfarande än det tidigare 
avvikelserapporteringssystemet. 

En allvarlig avvikelse har bedömdes som risk för allvarlig vårdskada under året och resulterat i en 
anmälan enligt lex Maria till Inspektion för vård- och omsorg (IVO). 
Året 2022 har fortsatt präglas av covid-19 och andra smittsamma infektioner med fokus på 
åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Ett fokus under året har varit uppstart av ett strukturerat patientsäkerhetsarbete i kommunens 
verksamheter. Ett verktyg som har tagits fram av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har 
använts som ett stöd i arbetet för att utveckla en god och säker vård och omsorg. 

Under året har förvaltningen genomfört organisationsförändringar och flera nya medarbetare i 
ledningsfunktion har rekryterats. Under rekryteringstiden har det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet och planerade utvecklingsarbeten inte genomförts enligt plan. 
Bemanningssituationen inom hälso- och sjukvårdsenheten har varit fortsatt utmanande och krävt 
inhyrd personal vilket minskar kontinuiteten och försvårar implementerings- och 
utvecklingsarbete. 

För kommande år 2023, är den huvudsakliga strategin att patientsäkerhetsarbetet ska fortsätta 
enligt handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 28 februari 2023 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Delges 
Förvaltningschef VoF 
Verksamhetschefer inom område äldre- och funktionsstöd 
Verksamhetschef vård- och omsorgsboende  
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Von § 34 Dnr VON/2023:23 709 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Varje år sammanställs statistisk information från utvalda nyckeltal inom tre områden i det 
nationella projektet, KKIK.  

KKIK redovisar och jämför resultat inom områden som är av intresse för invånarna och är i 
huvudsak ett underlag och verktyg för politiskt styre och resultaten ska i ett övergripande 
perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.  

Förvaltningen informerar nämnden om resultatet från KKiK gällande de delar som omfattar vård 
och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 mars 2023 
Bildspel, KKiK 2022 
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Von § 35 Dnr VON/2023:23 709 

Brukarundersökning 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om resultatet från den interna brukarundersökningen. 

Varje år genomförs brukarundersökning i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter med 
syfte att ge den enskilde en röst om den vård som bedrivs och ta fram kvantitativa mått utifrån 
brukarens perspektiv för att kunna bedriva en brukarvänlig verksamhetsutveckling.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 mars 2023 
Bildspel, brukarundersökning 2022 
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Von § 36 Dnr VON/2023:43 041 

Årsredovisning 2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Årsredovisningen 2022 för Vård- och omsorgsnämnden godkänns. 
• Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram en årsredovisning för 2022 i enlighet med anvisningarna. 

Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2022 är + 12 883 tkr jämfört med budget. Samtliga 
verksamhetsområden redovisar plusresultat förutom individ- och familjeomsorg. 

 Den största avvikelse från budget återfinns för Lövsta vård- och omsorgsboende som gick + 6 048 
tkr på grund av senare tillträde till huset.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2 mars 2023 
Årsredovisning 2022 vård- och omsorgsnämnden 

 

 
Delges 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Von § 37 Dnr VON/2023:30 042 

Budgetuppföljning 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  
• Månadsrapport för februari 2023 avseende vård- och omsorgsnämnden godkänns.  
• Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med åtgärder för ekonomi i balans. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen föredrar månadsrapport för februari 2023 med kommentarer samt åtgärder för 
ekonomi i balans. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat på + 800 tkr jämfört med budget för perioden 
januari – februari 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 8 mars 2023 
Månadsrapport februari 2023 
Åtgärder för ekonomi i balans, 3 mars 2023 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer  
Kommunstyrelsen 
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Von § 38 Dnr VON/2023:26 041 

Mål och budget 2024, plan 2025-2026 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  
 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om målprocessen för 2024 plan 2025-2026.  
 
Verksamhetsutvecklare ska komma till nämnden i april och informera närmare om den nya 
målprocessen och de nya inriktningsmålen som kommunstyrelsen arbetsgrupp sak arbeta fram 
utifrån de områden som respektive nämnd har identifierat och som vård- och omsorgsnämnden 
beslutade om (Von § 19/2023) på sitt sammanträde i februari.  
 
Förvaltningschef informerar vidare om Budgetarbete 2024 – plan 2025-2026 som pågår mellan 
februari till april. År 2024 kommer att vara ett tufft ekonomiskt år med volymer och kostnader 
ökar. 
 
 

Beslutsunderlag 
Ks § 56/2023 
Ks § 52/2023-bilaga 
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Von § 39 Dnr VON/2023:23 709 

Statistik från Socialjouren 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Socialjouren i Uppsalas sammanställda statistik 
avseende antal ärenden under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 1 mars 2023 
Statistik från socialjouren 220101 - 221231 
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Von § 40 Dnr VON/2021:132 709 

Rapport Internkontroll 2022 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Rapporten för interkontroll 2022 antas. 
• Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra de förslag till förbättringar som anges i rapporten. 
• Återrapportering av föreslagna förbättringar sker till nämnd vid delårsbokslut 2023. 
• Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges revisorer. 

Sammanfattning 
I enlighet med 2022-års internkontrollplan har en skattning av kompetensläget inom alla 
yrkeskategorier genomförts, för att med hjälp av underlaget säkerställa kompetensförsörjningen 
framöver. Både vad gäller tillgång till personal och kompetens för uppdraget.  
Resultatet visar på utmaningar inom flera områden. Förutom svårigheterna att rekrytera 
ordinarie sjuksköterskor, vilket identifierats tidigare, finns också mycket stora svårigheter att 
rekrytera till tjänster som arbetsterapeut, fysioterapeut och MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska). Inom IFO/Bistånd visar resultatet på en omfattande sårbarhet vad gäller 
rekrytering av både socialsekreterare och biståndshandläggare. Det finns också behov av 
kompetensutveckling inom flera yrkeskategorier utifrån deras respektive uppdrag. Störst är 
behovet inom utförarverksamheterna.  

För att kunna arbeta strategiskt, systematisk och effektivt med kompetensförsörjning krävs 
kommungemensamma styrdokument som styr och stödjer ett sådant arbete, vilket idag saknas.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 26 september 2022 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 41 Dnr VON/2023:42 751 

Medborgarförslag - Ta fram en genomförande- plan för 
arbetet med små barns fysiska, psykiska och sociala hälsa 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget och 
återkomma med förslag till svar.  

 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige den 7 februari 2023 inkom medborgarförslaget ”Ta fram en 
genomförande plan för arbetet med små barns fysiska, psykiska och sociala hälsa”. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till vård- och omsorgsnämnden för 
beredning och beslut, Kf § 15/2023.  

I medborgarförslaget ”Ta fram en genomförandeplan för arbetet med små barns fysiska, psykiska 
och sociala hälsa” eftersöker förslagsställaren ett strukturerat arbetssätt där fokus ligger på små 
barns hälsa, både fysisk och social (o)hälsa.  

Förvaltningen får i uppdrag att bereda medborgarförslaget och arbeta fram ett förslag på svar.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 24 februari 2023 
Ks § 15/2023 
Medborgarförslag - Ta fram en genomförande- plan för arbetet med små barns fysiska, psykiska 
och sociala hälsa 
 

 

 
Delges 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
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Von § 42 Dnr VON/2023:2 102 

Val av representanter till brottsofferjouren 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Utse Tomas Persson (S) som representant i referensgruppen för brottsofferjouren i Uppsala 
län.  

 

Sammanfattning 
Heby kommun tillhör sedan 2018 Brottsofferjouren i Uppsala län efter att tidigare tillhört 
Brottsofferjouren Sala-Heby. I Uppsala län finns en referensgrupp, som förutom 
Brottsofferjourens arbetsutskott, består av en förtroendevald och en tjänsteman från samtliga de 
kommuner som ingår i jouren. Syftet med referensgruppen, som träffas två gånger per år, är att ge 
ömsesidig information och diskutera kommunernas behov. 

Oppositionen har att utse en ersättare till representant i referensgruppen för brottsofferjouren i 
Uppsala län, detta görs i samband med vård- och omsorgsnämndens sammanträde i april.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2 februari 2023 

Förslag 
Annika Krispinsson (C) föreslår vård- och omsorgsnämnden att utse Tomas Persson (S) till 
representant i referensgruppen för brottsofferjouren i Uppsala län. 

Förslagsordning 
Ordförande ställer förslaget mot avslag och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller 
förslaget. 

 

 
Delges 

Den valda 
Brottsofferjouren i Uppsala Län 
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Von § 43 Dnr VON/2023:24 759 

Rapport från sociala utskottet 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Sociala utskottets ordförande redogör för nämnden om aktiviteten i utskottet. Nämnden 
informeras om vad som behandlades på utskottets föregående sammanträde utifrån utskottets 
föredragningslista. 

 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, 20 februari 2023 
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Von § 44 Dnr VON/2023:27 735 

Information Tallgården 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ger nämnden en redogörelse för den fortsatta processen kring nya Tallgården.  

Verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena redogör för processen att tömma Tallgården. 
Man jobbar succesivt med att hitta platser till alla boenden och det är sju stycken kvar som alla 
har fått erbjudande om plats utifrån deras önskemål och vårdbehov. Det är även i dagsläget sju 
ordinarie personal kvar som alla har en annan arbetsplats och vart efter kommer påbörja sin nya 
tjänst.  

Verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena och lokalstrateg arbetar med att ta fram en 
behovsanalys på detaljnivå och i den ingår även en boendeprognos med utblick över 2030-2040. 
Nu ska även IT-enheten och Hebygårdar kopplas in i arbetet.  

Denna punkt kommer att vara med på samtliga sammanträden framöver.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 45 Dnr VON/2023:23 709 

Verksamhetsrapport 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport.   

Verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena informerar om de fortsatta arbetet med Lövsta. 
Den 14 mars öppnades en ny hemvist enligt planeringen. Rekryteringsprocessen är igång för 
nästa hemvister som kommer att öppna. Arbetsgruppen som har arbetat med Lövsta fortsätter 
sitt arbete då en del arbeta kvarstår.  

Förvaltningschef informerar om två nya rekryteringar som pågår. Bland annat en enhetschef pool 
som kommer att underlätta för chefer och medbetare i förvaltningen genom att täcka upp vid 
sjukdom och frånvaro. Utöver det ska tjänsten kunna jobba med stöd och implementering av 
utvecklingsprojekt i verksamheterna. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 46 Dnr VON/2023:15 105 

Information och rapporter 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger delgivningarna till 

handlingarna.  
 
 
Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 
Ks § 43/2023 
Kf § 12/2023 
Protokoll KPR + Bilaga 
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