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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2023-02-16  

Tid och plats  
2023-02-16 klockan 09:30-16:15 på Lövsta Vård- och omsorgsboende, Heby 

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 
Mikael Forsberg (MP), Lars Persson (S) §§ 15-18, Lars Karlsson (S), Håkan Collin (S), Florence Emma Anvo 
(KD) 

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Åsa Johansson, förvaltningschef VoF, Maria Schiller, verksamhetschef 
äldre och funktionsstöd §§ 16-30, Anna Pierrou, verksamhetschef individ och familjeomsorg, Carin 
Hultgren, Sakkunnigt biträde PwC § 15, Malou Olsson, Sakkunnigt biträde PwC § 15, Jenny Bengts, 
förvaltningsekonom § 17, Karina Alexson, enhetschef IFO öppenvård §§ 20-22, Ann-Sofie Holm, 
verksamhetsstrateg §§ 19-30, Jenny Johnsson, enhetschef IFO vuxen distansdaltagare § 15, Jan Alriksson 
(C), revisionen § 15, Sven-Erik Eriksson (KD) § 15, revisionen, Maire Lautakoski (S) § 15, revisionen, Gösta 
Persson (M), revisionen § 15, Ulf Fahlstad (M), revisionen § 15, Marie Wilén (C) § 15, Per Sverkersson (S) § 
15, Bo Andersson (M) § 15 Camilla Gunnarsson, CLL § 15 

Val av justerare 
Tina Hultman (L) 

Tid och plats för justering 
2023-02-20 klockan 8:45 i Blå huset  

Justerade paragrafer 
§ 15-25- § 27-30 

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 
2023-02-20 

Datum då anslaget tas ned 
2023-03-14 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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 Von § 15 Dnr VON/2023:15 105 

Granskningsrapport - Arbetet med att få individer till egen 
försörjning 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen att 
återkomma med hur arbetet med att öka möjligheten till självförsörjning fortlöper. 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Kommunfullmäktiges revisorer i Heby kommun genomfört en granskning 
av vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsens arbete med att få individer som uppbär 
ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser. Granskningens syfte är att bedöma om vård- och 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen säkerställer att individer som uppbär ekonomiskt 
bistånd får ändamålsenliga arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen försörjning. 
 
Utifrån granskningens resultat lämnar PwC rekommendationer till Vård- och omsorgsnämnden 
samt kommunstyrelsen. 

 

Delges 

Förvaltningschef VoF  
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 Von § 16 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 §§ 1-43 
Attestlista, 2 februari 2023 
Delegationsrapport IFO januari 
Delegationsrapport IFO januari – antal beslut  
Delegationsrapport vård och omsorg januari – antal beslut 
Delegationsrapport vård och omsorg januari  
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Von § 17 Dnr VON/2022:32, VON/2023:30 042, 042 

Budgetuppföljning 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna. 
• Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med åtgärder för ekonomi i balans.  

Sammanfattning 
Förvaltningsekonom för vård- och omsorg ger en kort sammanställning av resultatet inför 
årsredovisningen för 2022. Förvaltningen går även igenom åtgärder för ekonomi i balans 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Åtgärder för ekonomi i balans 2023 

 

Delges 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 18 Dnr VON/2022:44 041 

Aktiviteter till effektmål 2023 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Under 2023 arbetar vård- och omsorgsnämnden med sex stycken effektmål som beslutades i 
verksamhetsplanen som antogs i december 2022.  

Utifrån dessa effektmål har förvaltningen tagit fram aktiviteter som redovisas för nämnden av 
verksamhetschefer respektive förvaltningschef.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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Von § 19 Dnr VON/2023:26 041 

Mål och budget 2024, plan 2025-2026 
Diskussion - Inriktningsmål 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden lämnar nedanstående förslag på prioriterade områden inför 
kommunfullmäktiges beslut om inriktningsmål i juni. 
- Trygghet och oberoende 

Genom hela livet ska alla kunna känna trygghet och leva ett oberoende liv. Rätt till 
boende, arbete och en meningsfull tillvaro är viktigt.  Förutsättningar behöver särskilt 
skapas så att människor kan bli självförsörjande. Förebyggande arbete är särskilt viktigt 
för att minska behov av insatser och öka människors självständighet genom hela livet. 

- Psykisk ohälsa 
Den psykiska ohälsan ökar och det är viktigt att bidra med insatser för att bryta den 
trenden. Samverkan både internt och externt är en viktig förutsättning för att lyckas. För 
att människor ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv ska vi arbeta med 
förebyggande insatser, minska utanförskap och motverka arbetslöshet bland unga, vuxna 
och familjer.  

- Kompetensförsörjning 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med syfte att få människor att vilja arbeta i vår 
kommun. God arbetsmiljö och personalens hälsa är viktiga faktorer för att behålla 
personalen. Att utveckla nya arbetssätt som bygger på nyskapande, innovationer och 
ständiga förbättringar samt att vi tillvaratar personalens kompetens i vår 
verksamhetsutveckling.   

- Säkerställa äldres möjligheter till värdigt liv 
Vi behöver kartlägga och skapa förutsättningar att klara den demografiska utvecklingen 
med det ökade antalet äldre. Arbetssätt behöver utvecklas och insatser som t.ex 
hemtjänst formas efter framtidens ändrade behov. Samverkan med regionen utökas för 
att säkerställa god vård och omvårdnad. 

Sammanfattning 
Den 24 januari 2023 beslutade kommunstyrelsen om ny riktlinje för mål och budget i Heby 
kommun. För nämndernas del är den huvudsakliga förändringen att kommunfullmäktige beslutar 
om mer direkt styrande mål där nämnderna lyfter förslag inför detta beslut istället för att som 
tidigare bryta ner inriktningarna till egna effektmål. 

Under februari har samtliga nämnder fått i uppdrag att identifiera 1-3 inriktningsmål eller 
områden för inriktningsmål som vardera nämnd anser att kommunfullmäktige ska prioritera i sitt 
beslut om inriktningsmål. Formulering av mål behöver inte göras vid sammanträdet utan fokus 
ska ligga på att enas om områden för inriktningsmål. En motivering till varför områdena lyfts för 
övervägande eller om nämnden lägger fram förslag på inriktningsmål ska ett förtydligande av vad 
man avser med målet också finnas.  

I mars kommer kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa inkomna förslag 
samt ta fram formuleringar på inriktningsmål. Ingen rangordning av nämndernas förslag kommer 
att göras men har fler lika eller liknande förslag kommit in noteras detta. I maj återrapporteras 
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detta arbete till kommunstyrelsen varefter styrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige för 
beslut vid sammanträdet i juni. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2 februari 2023 
Ks § 7/2023 
HebyFS 2023:5 Riktlinje för mål och budget 
Bilaga - Riktlinje för mål och budget, process för framtagande av inriktningar 

 
Delges 

Kommunstyrelsen  
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Von § 20 Dnr VON/2023:1 805 

Ansökan om föreningsstöd - Solrosen 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Solrosen Heby ideell förening´s, organisationsnummer 802465-8836, ansökan om 
föreningsstöd för 2023 med 200 000 avslås.  

• Solrosen Heby ideell förening beviljas föreningsstöd för år 2023 med 180 000 kronor.  

Sammanfattning 
Heby kommun har sedan länge ett etablerat samarbete med Solrosen i Östervåla. Samarbetet syftar 
till att stärka kvinnojoursverksamheten och att gemensamt utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnat våld.  

Föreningen ansöker om föreningsstöd för 2023 med 200 000 kr för att kunna  upprätthålla sin 
verksamhet som innefattar öppen stöd verksamhet, skyddsboende för våldsutsatta, opinionsbildande 
och utåtriktat arbete. Föreningen beviljades 175 000 kronor i bidrag från kommunen för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 23 januari 2023 
Ansökan + bilagor 

 
Delges 

Solrosen ideell förening 
Enhetschef IFO öppenvård 
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Von § 21 Dnr VON/2023:25 753 

Ansökan om föreningsstöd -Brottsofferjouren 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Brottsofferjouren i Uppsala läns, organisationsnummer 817602-9638, ansökan om 
verksamhetsbidrag med 57 212 kr 2023 avslås.  

• Brottsofferjouren i Uppsala län beviljas föreningsstöd för år 2023 med 40 000 kronor.  

Sammanfattning 
Brottsofferjouren i Uppsala län har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2023 med 57 212 kr. 
Brottsofferjouren har en lokal förankring i Heby kommun och har stor betydelse för att 
kommuninvånarna kan erbjudas brottsofferstödjande verksamhet. Förvaltningen föreslår avslag på 
ansökan om stöd med 57 212 kr. Föreningsstöd föreslås beviljas med 40 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 27 januari 2023 
Ansökan + bilagor 

 
 

Delges 

Brottsofferjouren Uppsala län 
Enhetschef IFO öppenvård 
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Von § 22 Dnr VON/2023:31 047 

 Statsbidrag för personligt ombud år 2023 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Statsbidrag för personligt ombud, motsvarande 50 % av en heltidstjänst, söks hos 
länsstyrelsen för år 2023. 

 

Sammanfattning 
Verksamheten personligt ombud riktar sig till personer med en psykisk funktionsnedsättning. De 
enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, 
stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med 
socialtjänsten, primärvården, den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. Syftet med 
verksamheten är att den enskilde bl a ska få bättre möjligheter att påverka sin livssituation och få 
tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på lika villkor. Verksamheten syftar även 
till att få myndigheter att samverka utifrån den enskildes önskemål och behov. Ett personligt 
ombud ska arbeta på den enskildes uppdrag. Det personliga ombudet ska även uppmärksamma 
brister i vård och omsorgssystemet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 6 februari 2023 
Ansökan om statsbidrag 
Redovisning 2022 av statsbidrag 

 

 
Delges 

Enhetschef IFO öppenvård 
Länsstyrelsen Uppsala 
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Von § 23 Dnr VON/2022:48 779 

Återrapport av åtgärder - Lex-Sarah 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden får återrapport från förvaltningen om hur arbetet med beslutade 
åtgärder fortskrider i februari och september varje år. Förvaltningen ska göra en uppföljning av 
åtgärderna som framtagits i samband med rapport om Lex Sarah. Denna uppföljning ska göras 
efter sex månader och därefter ska nämnden ges en återrapport om hur arbete med aktuella 
åtgärder fortskrider. 

Förvaltningen informerar om hur åtgärdsarbetet fortskrider avseende de åtgärder som beslutats i 
samband med rapport om Lex Sarah. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 24 Dnr VON/2019:34 701 

Rapport ej verkställda beslut Q4 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Rapporten överlämnas till kommunfullmäktiges revisorer.  
 

Sammanfattning 

Kommunerna har skyldighet att, en gång per kvartal, redovisa alla gynnande nämndbeslut enligt 4 
kap. 1 § Socialtjänstlagen och  
enligt 9 § Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Likaså ska 
rapportering ske av beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. En rapport ska också ställas till revisorernas förfogande. Rapportering 
har skett till IVO per den 2022-01-24. 

Totalt har 13 beslut rapporterats.  Av dessa har 3 verkställts under perioden, 1 beslut med 
avbrott i verkställigheten, 3 st avslutats utan att verkställas samt 6 beslut har inte verkställts. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 1 februari 2023 

 
Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 25 Dnr VON/2016:6 735 

Information Lövsta 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Förvaltningschef ger en kort rapport gällande Lövsta vård- och omsorgsboende och invigningen och 
öppet hus som genomfördes 18 januari respektive 19 januari, nämnden kommer att få en mer 
genomförlig genomgång och rundvandring under sin utbildningsdag den 24 februari 2023.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 27 Dnr VON/2022:170 722 

Information Tallgården 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  
• Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av de synpunkter som inkommit angående 

Tallgården och hänvisar till redan utskickat svar (Von § 12/2023). 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om hur arbetet med att erbjuda alternativa platser till personer boende 
på Tallgården fortskrider.   

Synpunkter om avvecklingen av Tallgården i dess nuvarande skick har inkommit i olika former. 
Vård och omsorgsnämnden har formulerat ett svar som beslutades i januari 2023 (Von § 
12/2023). Nämnden avser att fortsätta kommunicera med medborgarna i norra kommundelen. 
En politisk styrgrupp tillsätts för att mer i detalj följa utvecklingsarbetet för ett nytt Tallgården 
samt vid behov kunna träffa berörda intresseorganisationer som exempelvis Östervåla 
utvecklingsråd.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 6 februari 2023 
Skrivelse daterad 16 januari 2023 

 
Delges 

Brevskrivaren 
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Von § 28 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 sammanträden utifrån utskottets 
föredragningslista. 

 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista 26 januari 2023 
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Von § 29 Dnr VON/2023:23 709 

Verksamhetsrapport - Information om nämndens verksamhet 
 

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. 

Första tillfället är planerad för en heldag den 24 februari 2023 från kl. 9 på Lövsta vård- och 
omsorgsboende. Där de kommer att gå igenom inledande information om verksamheten och 
lagstiftning samt genomgång av individ- och familjeomsorg och även vård- och omsorgsboendena. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 30 Dnr VON/2023:15 105 

Information och rapporter 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger:   

Verksamhetsberättelse 2022 
Medarbetarenkät 2022 VoF 
Medarbetarenkät 2022 Heby kommun 
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