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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-10-12  

Tid och plats  
2022-10-12 klockan 09:30-14:40 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), Bernt-Erik Rutström (S)  

Ej tjänstgörande ersättare 
Tomas Persson (S), Mikael Forsberg (MP) 

Övriga närvarande 
Sofia Holm, nämndsekreterare, Åsa Johansson, förvaltningschef VoF, Anna Pierrou, 
verksamhetschef individ- och familjeomsorg, Jenny Bengts, förvaltningsekonom §§ 108-110, 
Erik Jansson, verksamhetscontroller §§ 108-110, Bo Strömqvist, ekonomichef § 110, Stina 
Röjerås, biträdande kultur- och fritidschef § 114, Emelie Åkerstedt, ungdomscoach § 114, 
Sebastian Törnqvist, ungdomscoach § 114 

Val av justerare 
Inga-Lill Hellgren (S) 

Tid och plats för justering 
22-10-18 klockan 9:00, Folkets hus Heby 

Justerade paragrafer 
§ 108 - § 120  

Underskrift 

 __________________________________________________  
Annika Krispinsson, ordförande 

 __________________________________________________  
Inga-Lill Hellgren, justerare 

 __________________________________________________  
Sofia Holm, sekreterare 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-10-18 

Datum då anslaget tas ned 
2022-11-09 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Von § 108 Dnr VON/2022:19 002 

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 §§ 268-292 
Attestlista vård och omsorg 4 oktober 2022 
Delegationsrapport IFO september 2022 
Delegationsrapport IFO september 2022 – antal beslut 
Delegationsrapport vård och omsorg september 2022 
Delegationsrapport vård och omsorg september 2022 – antal beslut 
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Von § 111 Dnr VON/2019:34 701 

Rapport ej verkställda beslut Q2 
 

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 2022-01-31. 

Totalt har 15 beslut rapporterats.  Av dessa har 1 verkställts under perioden, 3 beslut med avbrott 
i verkställigheten, 2 st avslutats utan att verkställas samt 9 beslut har inte verkställts.  

Beslutsunderlag 
Missiv ej verkställda beslut Q2 2022 

 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 112 Dnr VON/2022:130 106 

Remissvar ny äldreomsorgslag 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden antar nedanstående svar som sitt eget. 
 

 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden instämmer i huvudsak med förslaget till en särskild äldreomsorgslag. 
Inte minst utifrån det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade perspektivet samt 
stärkt samverkan med regionen. Helt i linje med omställningen till god och nära vård. 

Det är däremot problematiskt att alla kommuner förväntas ha förmåga att hantera de 
förändringar som ett sådant här lagförslag innebär. Ofta har mindre landsbygdskommuner 
svagare kapacitet där ekonomi och kompetensförsörjning blir allt större utmaningar närmsta 
åren och således även förmågan att säkerställa god kvalitet. Tillkommer det dessutom ökade 
kvalitetskrav blir utmaningen än större och nationellt stöd behövs.   

Nämnden ser specifikt svårigheter med det förslag som rör tillräcklig bemanning just utifrån 
kompetensförsörjningen. Ökade krav, i och med äldreomsorgslagen, i kombination med en 
ökande andel äldre och minskad arbetskraftstillgång, kräver utveckling av nya arbetssätt och 
digitala lösningar. Vård- och omsorgsnämnden vill därmed understryka vikten av nationella 
förstärkningsresurser och stöd i ett sådant utvecklingsarbete.  

 
Beslutsunderlag 
Remissvar på betänkande om ny äldreomsorgslag 
Remiss av SOU 2022:41 Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer 
 

 

 

Delges 
Utvecklingsstrateg 
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Von § 113 Dnr VON/2022:142 779 

Utredning enligt 3 kap 5 § patientsäkerhetslagen 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Den 22 juli 2022 uppmärksammas en avvikelse på ett vård- och omsorgsboende. Den 
rapporterade händelsen bedöms röra sig om en risk för allvarlig vårdskada på grund av utebliven 
vård och behandling. Händelsen anmäls därmed till Inspektion för vård och omsorg.  

De största bristerna omfattar framförallt brister i läkemedel/felaktig dosering, brister i följsamhet 
till befintliga rutiner, avsaknad av rutiner, brister i dokumentation samt utebliven kontakt med 
läkare.      

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
Utredning enligt 3 kap 5 § patientsäkerhetslagen 

 

Delges 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Område Äldreomsorg och Funktionsstöd 
Verksamhetschef Vård och omsorgsboende 
Berörda enhetschefer  
Berörd avdelningschef 
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Von § 114 Dnr VON/2022:10 009 

Information - Ungdomscoacher 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 
Ungdomscoacherna informerar vård- och omsorgsnämnden om hur deras praktiska arbete fortlöper. 
Ungdomscoacherna jobbar över hela kommunen under flexibla arbetstider för att anpassa sitt arbete 
utifrån de behov som finns. De samverkar internt med verksamheter inom skola, vård och omsorg 
samt kultur och fritid. Extern samverkan sker med polis, Folkets hus, lokala företag och föreningar. 
Coacherna möter ungdomarna främst i skolor men även på andra platser som sporthallar, 
ungdomsgårdar och vid andra aktiviteter. 

Ungdomscoachernas mål är att arbeta uppsökande, förebyggande och långsiktigt. Fokus just nu är att 
bygga relationer, skapa tilltro, agera i tidiga skeden med mera. Ytterligare planer framåt är 
exempelvis att starta ett ungdomsråd, utveckla arbetet med Ungdomsappen samt öka 
spontanidrottandet. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
 

 

Delges 
Biträdande kultur- och fritidschef 
Ungdomscoacher 
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Von § 115 Dnr VON/2022:140 006 

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesdagar 2023 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesdagar för 2023 beslutas preliminärt enligt 
följande: 
Onsdag 25 januari 
Onsdag 15 februari 
Onsdag 15 mars 
Onsdag 19 april 
Onsdag 17 maj 
Onsdag 14 juni 
Onsdag 23 augusti  
Onsdag 20 september 
Onsdag 11 oktober 
Onsdag 15 november 
Onsdag 13 december 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har att besluta preliminärt om sina sammanträdesdagar för år 
2023. Följande datum för stoppdatum, beredning och sammanträde föreslås: 

Månad Stoppdatum Beredning Utskick Sammanträde 
jan 12-jan 16-jan 18-jan 25-jan 
feb 02-feb 06-feb 08-feb 15-feb 
mars 02-mar 06-mar 08-mar 15-mar 
april 03-apr 06-apr 12-apr 19-apr 
maj 04-apr 08-maj 10-maj 17-maj 
juni 31-maj 02-jun 07-jun 14-jun 
juli     
aug 10-aug 14-aug 16-aug 23-aug 
sep 07-sep 11-sep 13-sep 20-sep 
okt 28-sep 02-okt 04-okt 11-okt 
nov 02-nov 06-nov 08-nov 15-nov 
dec 30-nov 04-dec 06-dec 13-dec 
Datum fastställs på sammanträdet i januari. 

 
Delges 
Ansvarig för kalendarium 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Utvecklingschef 
Enhetschefer
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Von § 116 Dnr VON/2021:28 735 

Översyn av platser på vård och omsorgsboenden 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningschef vård och omsorg informerar om aktuellt läge gällande platser på vård- och 
omsorgsboendet Tallgården.  

Arbete har påbörjats med att ta fram underlag till förstudie om Tallgården. Förvaltningen har 
börjat se över vilka verksamheter, exempelvis hemtjänst, som ska inrymmas i lokalen.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 117 Dnr VON/2016:6 735 

Information Lövsta 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om hur arbetet med Lövsta fortskrider. Dialog förs kontinuerligt med 
hyresvärden gällande bland annat byggprocessen samt tidsplan. Arbete med planering av 
invigning av boendet ska snart påbörjas. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 118 Dnr VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för rapporten. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport. 

Förvaltningschef samt verksamhetschef informerar att rekrytering av verksamhetschef pågår 
samt att enhetschef för barn- och familjeenheten har rekryterats.   

Samverkan pågår bland annat mellan enheterna IFO, bistånd och LSS. Denna samverkan är 
värdefull för att kunna hjälpa personer på hemmaplan och underlättar lösningar till komplicerade 
ärenden. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 119 Dnr VON/2019:15 759 

Rapport från Sociala utskottet 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för rapporten. 

 
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, 26 september 2022 
Muntlig information 
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Von § 120 Dnr VON/2022:10 009 

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

handlingarna. 
 

 

Sammanfattning 
 
Följande handlingar föreligger: 
KS § 170/2022 
Analys av regional bostadsmarknad år 2022 i Uppsala län 
Rutin för visselblåsarärenden 
Muntlig återrapportering från Brottsofferjouren 11 oktober 2022 
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