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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2022-06-16  

Tid och plats  

2022-06-16 klockan 09:30-14:45 i Tegelbacken, stora konferensrummet 

Beslutande ledamöter 

Annika Krispinsson (C) ordförande, Anne-Charlotte Mattsson (L), Lars Persson (S), Karl-Arne Larsson (C), 

Marga Karttunen (SD), Florence Emma Anvo (KD), Inga-Lill Hellgren (S), Åsa Eklind (SD), Kenth A Nilsson 

(S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bernt-Erik Rutström (S), Berith Röjerås (C), Gunilla Hamrin (S), Tomas Persson (S), Mikael Forsberg (MP) 

Övriga närvarande 

Madeleine Dismats, nämndsekreterare, Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Åsa Johansson, 

Förvaltningschef VoF, Irja Gudmundsson, verksamhetschef äldre och funktionsstöd, Karin Johansson, 

verksamhetschef vård- och omsorgsboende, Ann-Sofie Andersson, socialsekreterare §§ 75-76, Esther 

Mothata, socialsekreterare §§ 75-76, Anna Eriksson, utvecklingsstrateg § 78, Jenny Bengts, 

förvaltningsekonom § 79, Birgitta Lind, enhetschef biståndsenheten § 80, Jenny Johnsson, enhetschef IFO-

vuxna individ och familjeomsorg § 81, Karina Alexson, enhetschef IFO öppenvård § 81, Ann-Sofie Holm, 

enhetschef IFO/bistånd § 81, Hanna Andersson, Kommunjurist/upphandlare § 82 

Val av justerare 

Lars Persson (S) 

Tid och plats för justering 

2022-06-22 klockan 09:00 på kommunkontoret 

Justerade paragrafer 

§ 74- § 87  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Annika Krispinsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Lars Persson, justerare 

 _______________________________________________________________  

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

Organ 

Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-06-22 

Datum då anslaget tas ned 

2022-07-14 

Underskrift 

_______________________ 

Jenny Tobiasson 

  



PROTOKOLL 
2022-06-16 
Vård och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(17) 

Innehållsförteckning 
Revidering av föredragningslistan ....................................................................................................................................................... 4 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken ......................................................... 5 

Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken ........................................................ 6 

Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................................................................................................ 7 

Preliminära effektmål 2023 ..................................................................................................................................................................... 8 

Budgetuppföljning ....................................................................................................................................................................................... 9 

Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorg ........................................................................................................................................ 10 

Riktlinjer för individ och familjeomsorg ......................................................................................................................................... 11 

Information - Matinköp via e-handel inom hemtjänsten ........................................................................................................ 12 

Boendeprognos vård- och omsorgsboende ................................................................................................................................... 13 

Verksamhetsrapport ................................................................................................................................................................................ 14 

Rapport från Sociala utskottet............................................................................................................................................................. 15 

Information och rapporter .................................................................................................................................................................... 16 

Övriga frågor ............................................................................................................................................................................................... 17 

 

  



PROTOKOLL 
2022-06-16 
Vård och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(17) 

Von § 74   

Revidering av föredragningslistan 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Dagens föredragningslista fastställs.  

 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om det finns några revideringar av föredragningslistan. 

Inga-Lill Hellgren (S) anmäler följande fråga som besvaras under budgetuppföljning: 

- Hur ser läget ut med bemanning och delade turer inom vård och omsorg. 
 

Anne-Charlotte Mattson (L) anmäler följande övrig fråga: 

- Hur fortgår arbetet med LOV (Lagen om valfrihetssystem). 
 

Ordförande fastställer föredragningslistan.  
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Von § 75 Dnr VON/2022:82 751 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 

§ föräldrabalken 
 

Sekretess 
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Von § 76 Dnr VON/2022:83 751 

Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 

§ föräldrabalken 
 

Sekretess 
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Von § 77 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: 

Lista delegationsbeslut Von del §§ 165-198 

Delegationsrapport vård och omsorg maj 2022 

Delegationsrapport vård och omsorg maj 2022 – antal beslut 

Delegationsrapport IFO maj 2022 

Delegationsrapport IFO maj 2022 – antal beslut 

Attestlista, utskriven 3 juni 2022 

 

Beslutsunderlag 

Lista delegationsbeslut Von del §§ 165-198 

Delegationsrapport vård och omsorg maj 2022 

Delegationsrapport vård och omsorg maj 2022 – antal beslut 

Delegationsrapport IFO maj 2022 

Delegationsrapport IFO maj 2022 – antal beslut 

Attestlista, utskriven 3 juni 2022 
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Von § 78 Dnr VON/2022:44 041 

Preliminära effektmål 2023 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta preliminära effektmål 2023. 
 Slutgiltigt beslut tas i samband med verksamhetsplan 2023. 

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens effektmål tydliggör hur nämnden ska bidra till de 

kommunövergripande inriktningarna och beskriver vad nämnden vill att förvaltningen 

prioriterar, samt vilken effekt man vill se att förvaltningens arbete genererar.  

2023-års preliminära effektmål baseras på kommunstyrelsens planeringsdirektiv, vård- och 

omsorgsnämndens prioriteringar, omvärldsanalysen och annan verksamhetsaktuell information 

baserad på resultat.  

Föreslagna effektmål är preliminära och kommer vid behov att uppdateras under hösten 2022 

inför beslut i verksamhetsplan 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 1 juni 2022. 

Förslag - Preliminära effektmål 2023. 

 

 

Delges 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef IFO/Bistånd 
Verksamhetschef Äldreomsorg och Funktionsstöd 
Verksamhetschef vård- och omsorgsboende 
Utvecklingschef 
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Von § 79 Dnr VON/2022:32 042 

Budgetuppföljning 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 Månadsrapport för maj 2022 avseende vård- och omsorgsnämnden godkänns.  
 Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med åtgärder för ekonomi i balans. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föredrar månadsrapport för maj 2022 med kommentarer samt åtgärder för 

ekonomi i balans. 

Inga-Lill Hellberg (S) anmälda fråga om hur läget ser ut med bemanning och delade turer inom 

vård och omsorg diskuteras i samband med månadsrapporten och timvikarier samt 

övertid/mertid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 juni 2022. 

Månadsrapport maj 2022. 

Åtgärder för ekonomi i balans, 10 juni 2022. 

 

Delges 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 80 Dnr VON/2022:91 730 

Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorg 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Föreslagna ändringar i riktlinjen bistånd inom äldreomsorg antas. 
 

Sammanfattning 

Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen behöver revideras. Förvaltningen har tagit fram förslag 

på revideringar tillsammans med den politiska styrgruppen för riktlinjer. De ändringar som 

föreslås består av redaktionella ändringar, förtydliganden samt ändringar för att bättre 

överensstämma med praktiken.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 31 maj 2022. 

Ändringar riktlinje för bistånd inom äldreomsorg. 

Förslag riktlinje för bistånd inom äldreomsorg. 

 

Delges 

Enhetschef bistånd 
Verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd 
Verksamhetschef IFO/Bistånd 
Förvaltningschef 
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Von § 81 Dnr VON/2022:95 750 

Riktlinjer för individ och familjeomsorg 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Stycket om estetisk tandvård, sida 34, stryks ur förslaget. 
 Föreslagna ändringar i riktlinjer för individ- och familjeomsorg antas. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår revidering av befintliga riktlinjer för individ- och familjeomsorg utifrån 

handlingsplan internkontroll 2021. 

Vård- och omsorgsnämndens beslutade internkontrollplan för 2021 omfattar två övergripande 

utvecklingsområden där det ena avser behov av att tydliggöra ansvar varför revidering av 

nuvarande riktlinjer görs och förslag om att anta nya riktlinjer lämnas. I samband med revideringen 

görs också en redaktionell förändring för att korta ned riktlinjen med hänvisningar till 

Socialstyrelsens handböcker. 

Vård- och omsorgsnämnden stryker i föreslagen riktlinje stycket gällande estetisk tandvård, sida 

34 femte stycket under rubrik ”Tandvård”, p.g.a. att det omfattas av tandvårdsstödet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 3 juni 2022. 

Arbetsdokument inför VoN –HebyFS 2019:19 riktlinje individ- och familjeomsorg 

HebyFS 2019:19 Riktlinjer för individ- och familjeomsorg 

 

Delges 

Verksamhetschef IFO/Bistånd 
Enhetschefer IFO/Bistånd 
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Von § 82 Dnr VON/2022:99 732 

Information - Matinköp via e-handel inom hemtjänsten 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen  

 

Sammanfattning 

Verksamhetschef äldre och funktionsstöd och kommunjurist/upphandlare informerar om 

matinköp via e-handel inom hemtjänsten. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete där man ser över möjligheten att införa matinköp via e-

handel inom hemtjänsten i Heby kommun. Det är många kommuner som redan har denna lösning 

och man kollar därför på hur dessa har gjort. Därutöver har dialogmöten genomförts med brukare 

och olika handlare i Heby kommun där dessa har fått lämna synpunkter. 

Dessutom inväntas stöd och rekommendation för e-handel från SKR.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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Von § 83 Dnr VON/2022:98 735 

Boendeprognos vård- och omsorgsboende 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen uppdaterar boendeprognosen för vård- och omsorgsboende årligen. 

Boendeprognosen ligger till grund för planering och anpassning av antalet boendeplatser på vård- 

och omsorgsboenden i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 maj 2022 
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Von § 84 Dnr VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport. 

Inom hemtjänsten ser man över organisationen gällande chefstjänster. 

Bemanningsläget inför sommaren är bra inom vård- och omsorgsboendena. Det är fortsatt svårt 

att få in personal till rehab framförallt arbetsterapeuter. Sjuksköterskor är fortsatt svårt men 

läget är bättre än samma tid föregående år. 

Covidsmitta är konstaterad inom hemtjänsten. 

Förvaltningen har ansökt om två statsbidrag. Ett ”utveckla sjuksköterskebemanningen” där Heby 

kommun beviljats ca 1,9 mkr vi sökte 1,6 mkr. Bidraget kommer att användas till att utöka, 

specialistundersköterskor och undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska. För att 

ta del av bidraget redovisades hur förvaltningen arbetat de senaste två åren med att utveckla 

sjuksköterskebemanningen. 

Det andra statsbidraget förvaltningen sökt nekades då antalet timanställda i förhållande till 

tillsvidareanställda de senaste två åren överstigit 17 %. Detta var ett av kriterierna för att beviljas 

statsbidraget. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Von § 85 Dnr VON/2019:15 759 

Rapport från Sociala utskottet 
Vård och omsorgsnämnden 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, 23 maj 2022 
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Von § 86 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: 

Brev till politiker gällande ”Hemtjänstindex” 

Protokoll – kommunala pensionärsrådets sammanträde 25 maj 2022 

Ks § 141/2022 + bilaga 

Ks § 109/2022 

Ks § 132/2022 + bilaga 

Beslutsunderlag 

Brev till politiker gällande ”Hemtjänstindex” 

Protokoll – kommunala pensionärsrådets sammanträde 25 maj 2022 

Ks § 141/2022 + bilaga 

Ks § 109/2022 

Ks § 132/2022 + bilaga 
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Von § 87   

Övriga frågor 
 

Sammanfattning 

Anne-Charlotte Mattson (L) har anmält en övrig fråga.  

- Hur fortgår arbetet med LOV (Lagen om valfrihetssystem). 
Förvaltningen hänvisar till den information som gavs vid föregående sammanträde den 18 maj 

2022.   

Från vård och omsorgsnämndens beslut VON § 67 ”På föregående sammanträde anmäldes övrig 

fråga gällande läget för LOV inom hemtjänsten i kommunen. Nämnden har tidigare fattat beslut om 

att se över förfrågningsunderlaget och under den tiden pausat LOV. Det finns inte administrativa 

resurser för att på ett tillfredsställande sätt omarbeta förfrågningsunderlaget samt följa upp 

eventuella externa utförare. Om politiken önskar prioritera detta behöver det tas med i 

budgetarbete framöver.”. 

 

 

 


