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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2022-02-17  

Tid och plats  

2022-02-17 klockan 09:30-14:55 i Folkets hus, B-salen, ajournering klockan 11:20-11:35 samt 12:00-13:00. 

Beslutande ledamöter 

Annika Krispinsson (C) ordförande, Karl-Arne Larsson (C), Kenth A Nilsson (S), Lars Persson (S), 

Margaretha Gadde-Jennische (M) - distansdeltagare, Florence Emma Anvo (KD), Marga Karttunen (SD), 

Bernt-Erik Rutström (S), Mattias Widén (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mikael Forsberg (MP), Anne-Charlotte Mattsson (L), Berith Röjerås (C) 

Övriga närvarande 

Madeleine Dismats, nämndsekreterare, Anna Pierrou, verksamhetschef IFO/Bistånd, Åsa Johansson, 

förvaltningschef, Irja Gudmundsson, verksamhetschef äldre och funktionsstöd, Karin Johansson, 

verksamhetschef vård- och omsorgsboende, Jenny Bengts, förvaltningsekonom §§ 17-18. 

Tid och plats för justering 

2022-02-23 klockan 12:00 i Kommunkontoret 

Justerade paragrafer 

§ 13- § 24  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Madeleine Dismats, Sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Annika Krispinsson, Ordförande 

 _______________________________________________________________  

Marga Karttunen, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-17 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-02-24 

 Datum då anslaget tas ned 

2022-03-16 

Underskrift 

  

Madeleine Dismats 
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§ 13 Dnr VON/2022:19 002 

Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Följande sammanställningar av delegationsbeslut redovisas till nämnden: 

 Sammanställning antal beslut vård och omsorg januari 2022.  
 Delegationsrapport vård och omsorg januari 2022. 
 Sammanställning/antal beslut för individ- och familjeomsorg januari 2022. 
 Delegationsrapport individ- och familjeomsorg januari 2022. 
 Lista delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 17 februari 2022. 
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§ 14 Dnr VON/2022:30 753 

Föreningsstöd Solrosen Heby ideell förening år 2022 
Beslut 

 Solrosen Heby Ideell förenings, organisationsnummer 802465-8836, ansökan om föreningsstöd 
för år 2022 med 200 000 kr avslås. 

 Solrosen Heby Ideell förening beviljas föreningsstöd för år 2022 med 175 000 kr. 
 

 

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 år 2022 med 200 000 kr för att kunna upprätthålla 

verksamheten med tre lägenheter för skyddat boende samt jourrådgivare och 

verksamhetsansvarig. De har p.g.a. covid-19 behövt ställa om delar av sin verksamhet. Föreningen 

beviljades 175 000 kr i bidrag från kommunen för 2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2 februari 2022. 

 Ansökan + bilagor. 

 

Delges 

Solrosen ideell förening 
Enhetschef IFO öppenvård 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-02-17 
Vård och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(15) 

§ 15 Dnr VON/2022:31 753 

Föreningsstöd Brottsofferjouren Uppsala län år 2022 
Beslut 

 Brottsofferjouren Uppsala läns, organisationsnummer 817602-9638, ansökan om 
verksamhetsbidrag med 56 404 kr år 2022 avslås. 

 Brottsofferjouren i Uppsala län beviljas föreningsstöd för år 2022 med 39 000 kr 
 

 

 

Sammanfattning 

Brottsofferjouren i Uppsala län har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2022 med 56 404 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 56 404 kr. Föreningsstöd föreslås att beviljas med 39 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 februari 2022. 

Ansökan + bilagor. 

 

Delges 

Brottsofferjouren Uppsala län 
Enhetschef IFO öppenvård 
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§ 16 Dnr VON/2022:34 047 

Statsbidrag för personligt ombud år 2022 
Beslut 

 Statsbidrag för personligt ombud, motsvarande 50% av en heltidstjänst, söks hos 
länsstyrelsen för år 2021. 

 

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. 

 

Delges 

Enhetschef IFO öppenvård 
Länsstyrelsen Uppsala 
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§ 17 Dnr VON/2022:32 042 

Budgetuppföljning - Preliminärt resultat årsbokslut 2021 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar nämnden om det preliminära resultatet för årsbokslut 2021. 

Totalt för vård- och omsorgsnämnden beräknas resultatet för år 2021 bli -8 665 tkr vilket 

motsvarar en budgetavvikelse om 2,5 %. 

Det beräknade resultatet för vård- och omsorgsnämndens olika områden: 

Politisk verksamhet: – 74 tkr 

Gemensam verksamhet: 764 tkr 

Äldreomsorg: 2 457 tkr 

Funktionsstöd: 3 434 tkr 

Individ- och familjeomsorg: -15 245 tkr 

Covid: 0 kr 

Det preliminära resultatet är bättre än vad som prognosticerades i augusti. Den stora negativa 

avvikelsen återfinns inom individ- och familjeomsorgen. Mer ingående rapport och föredragning 

kommer att ges vid nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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§ 18 Dnr VON/2022:32 042 

Åtgärder ekonomi i balans 
 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med åtgärder för ekonomi i balans. 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar om åtgärder för ekonomi i balans. De tidigare bilagorna i vilka detta 

tidigare redovisats för nämnden har ändrat utseende och utgörs numera av en handling. 

Ingen månadsrapport ska enligt riktlinjen för mål och budget genomföras i januari varför ingen 

sådan redovisas. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan – åtgärder för ekonomi i balans, 9 februari 2022. 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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§ 19 Dnr VON/2022:11 754 

Riksnorm 2022 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördelning av behovsposter i riksnorm 2022 för Heby 
kommun ska göras i enlighet med bifogat förslag. 

 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade i år att höja riksnormen för försörjningsstöd från och med 1 januari 2022. 

Tidigare publicerade Socialstyrelsen, utifrån underlag från regeringen, ett meddelandeblad med 

fördelning av riksnormen på de olika behovsposterna som stöd till kommunernas beräkningar. 

Kommunerna måste från år 2012 själva göra fördelningen av riksnormen på behovsposterna. 

Riksnormen 2022 har räknats upp med 1,6% jämfört med riksnormen 2021. Höjningen avseende 

personliga kostnader tillförs specifikt normposten för livsmedel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 3 februari 2022. 

Förslag till ”Aktuella belopp riksnorm 2022”. 

Konsumentverkets beräkningar för 2022 – utdrag ut ”Koll på pengarna 2022”. 

Delges 

Verksamhetschef IFO/Bistånd 
Enhetschef IFO vuxna 
Enhetschef IFO barn och familj 
Enhetschef bistånd 
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§ 20 Dnr VON/2016:159 001 

Äldreplan 
Beslut 

 Med anledning av bristande administrativa resurser skjuts arbetet med att ta fram 

 en ny ”äldreplan” i Heby kommun fram med mål om att kunna påbörja arbetet under 2022 – 

2023  

 

Sammanfattning 

Äldreplan, HebyFS 2008:08, har upphört att gälla i och med beslut i kommunfullmäktige § 10, 11 

februari 2020. Nytt ställningstagande om framtagande av ny äldreplan i Heby kommun planerades 

i samband med beslut om verksamhetsplan 2021 von § 164, 11 december 2019.  

Det är inte lagstyrt att kommunerna ska ha en äldreplan. Däremot är det så många kommuner 

väljer att samla det strategiska arbetet kring målgruppen äldre. 

En mindre sondering av motsvarande planer i andra kommuner visar att dokumenten numera är 

av strategisk och kommunövergripande karaktär. Exempelvis sker framtagandet av planerna 

tillsammans med flera nämnder och intressenter som pensionärsföreningar, 

funktionshinderföreningar, lokala företag, medborgare, frivilligorganisationer, och föreningsliv.  

För att arbeta fram användbara och strategiska styrdokument av den här typen krävs 

samordnande och administrativa resurser. Arbetet är omfattande och har inte 

kunnat prioriteras p.g.a. av omfördelning av resurser under pandemin. En planering för 

framtagande av Äldreplan kommer att tas fram med mål om att kunna påbörja arbetet under 

2022-2023. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 28 januari 2022. 

 

 

Delges 

Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kanslichef 
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§ 21 Dnr VON/2019:34 701 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § 

LSS kvartal 4, 2021 
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 2022-01-31. 

Totalt har 12 beslut rapporterats.  Av dessa har 2 verkställts under perioden, 3 beslut med avbrott 

i verkställigheten, 2 st avslutats utan att verkställas samt 5 beslut har inte verkställts. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 8 februari 2022. 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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§ 22 Dnr VON/2016:6 735 

Information om Lövsta 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar om hur projektet med Lövsta fortskrider och vilka processer som 

arbetas med för tillfället. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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§ 23 Dnr VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport. 

Förvaltningen informerar om covid-läget. Det upptäcks fortfarande enstaka fall hos både 

medarbetare och brukare. Förvaltningen kan se att vaccinationerna hjälper. Trots att smitta 

uppstår så blir inte den smittade så sjuk. Förvaltningen står nu inför en fjärde dos och den 

kommer att ges i samma ordningsföljd som tidigare. 

Bemanningsläget är stabilt. Förvaltningen har ännu inte hamnat i krisartat läge, men 

förvaltningen följer noga de rutiner och regler som finns för att minska smittspridningen. 

I verksamheterna på vård- och omsorgboendena har man börjat öppna upp för aktiviteter. Dom 

basala hygienrutinerna kommer fortsättningsvis att mätas en gång per månad. Gällande 

personalförsörjningen så är det en utmanande framtidsfråga. Just nu har verksamheterna 

personal, men det är önskvärt med fler utbildade undersköterskor. 

Vidare informerar förvaltningen att det har pågått en påverkanskampanj som påstår att 

socialtjänsten i Sverige tvångsomhändertar barn. 

Vid föregående sammanträde efterfrågades information om hur avtalet ser ut med färdtjänst 

gällande att brukare ska ta sig in vid respektive destination. Detta finns med i avtalet och ansvaret 

för detta ligger hos den upphandlade leverantören. Anledningen till varför frågan hamnade på 

nämnden rörde dock inte den lokala färdtjänsten. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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§ 24 Dnr VON/2022:13, VON/2022:10, VON/2021:139 709, 009, 779 

Information och rapporter 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

Statistik socialjouren Uppsala län 2021. 

Ks § 10/2022. 

Beslut, 2 februari 2022.

 


