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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-05-18 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-05-24 

Datum då anslaget tas ned 

2022-06-15 

Underskrift 

_______________________ 

Jenny Tobiasson 
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Von § 58  

Revidering av föredragningslistan 
Vård och omsorgsnämndens beslut 

 Föredragningslistan fastställs.  
 Punkt 11 på föredragningslistan, ”Information – samsjuklighetsprojektet” utgår 

Sammanfattning 

Anne-Charlotte Mattsson (L) anmäler önskemål om en kort sammanfattning gällande beslut 

”översyn antal platser vård- och omsorgsboende” Von § 48 Dnr. VON/2021:28 som nämnden 

fattade 20 april 2022. Sammanfattning ges under punkten ”verksamhetsrapport”. 

Ordförande fastställer föredragningslistan. 
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Von § 59 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 §§ 107-164. 

Delegationsrapport vård och omsorg april 2022 – antal beslut.  

Delegationsrapport vård och omsorg april 2022.  

Delegationsrapport IFO april 2022 – antal beslut.  

Delegationsrapport IFO april 2022.  

Attestlista, utskriven 2 maj 2022.  
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Von § 61 Dnr VON/2021:143 001 

Åtgärder för brister i upphandlingsverksamhet 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsförvaltningens vidtagna och planerade åtgärder godtas 

Sammanfattning 

Utifrån Ks § 245 Dnr 2020/84 har vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit föreslagna åtgärder. 
 Uppdra till samtliga nämnder att vidta åtgärder för de brister som konstateras i 

genomförd kontroll av kommunens upphandlingsverksamhet.  
 Vidtagna och planerade åtgärder ska återredovisas till kommunstyrelsen i juni 2022.  
 Återrapporten av granskningen godkänns.  

 
Kommunstyrelsen har som kontrollpunkt i internkontrollen för 2021 att undersöka om 

förvaltningen upphandlar på rätt sätt och vilka eventuella hinder som finns för att kommunens 

upphandling ska ske korrekt och ändamålsenligt.  

I utredningen som gjordes i samband med återrapport till Ks § 245 Dnr 2020/84 ”Återrapport 

av internkontroll av rutiner, arbetssätt och kunskap inom organisationen för upphandling” 

framkom en del brister inom kommunens förvaltningar. 

Följande åtgärder föreslogs för att säkerställa en tillräcklig avtalstrohet inom kommunen 

 Förtydliga roller och ansvar kopplat till upphandlingsenheten 
 Grundläggande utbildning men också riktad utbildning mot t.ex. verksamheter som 

jobbar med individplaceringar 
 Förtydliga förvaltningarnas rutiner och processer avseende köp mot ramavtal 

För att vidta föreslagna åtgärder har vård- och omsorgsförvaltningen upprättat en rutin runt 

förfarandet vid inköp och upphandling. Rutinen förtydligar roller och ansvar samt säkerställer 

att förvaltningens processer avseende inköp och upphandling sker på ett korrekt sätt. 

I utredningen identifierades också att vård- och omsorgsförvaltningen behöver kontrollera om 

behov finns för att göra eget ramavtal runt boende psykiatri. Ansvarig chef inom vård- och 

omsorgsförvaltningen har tagit kontakt med upphandling för att påbörja ett 

förfrågningsunderlag för aktuellt avtal. 

Under kvartal tre planerar upphandling på ekonomienheten att genomföra grundläggande 

utbildningar inom kommunens förvaltningar där vård- och omsorgsförvaltningen dessutom 

planeras få en riktad utbildning runt upphandling gällande individplaceringar.  

Beslutsunderlag 
PM 18 november 2021 ”Återrapport av internkontroll av rutiner, arbetssätt och kunskap inom 
organisationen för upphandling” 
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Delges 

Kommunstyrelsen 
Upphandling 
Förvaltningschef vård- och omsorg 
Verksamhetskontroller 
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Von § 62 Dnr VON/2022:33 047 

Statsbidrag för habiliteringsersättning 2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden uppdrar vård- och omsorgsförvaltningen att ansöka om hela det 
tilldelade statsbidraget för habiliteringsersättning med syfte att införa, bibehålla eller höja en 
låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 

 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag på användandet av statsbidrag för 
habiliteringsersättning antas. 

 Vård- och omsorgsnämnden uppdrar vård och omsorgsförvaltningen att årligen rekvirera 
återkommande statsbidrag för habiliteringsersättning med syfte att införa, bibehålla eller 
höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 

 

Sammanfattning 

Regeringen har avsatt stimulansmedel för att införa eller höja habiliteringsersättningen till de 

som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Socialstyrelsen fördelar medlen för habiliteringsersättning till kommunerna. Heby kommun 

kommer att rekvirera hela det tilldelade bidraget vilket är 502 319 tkr för 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 maj 2022 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-habiliteringsersattning/  

 

Delges 

Controller vård och omsorgsförvaltningen 
Enhetschef daglig verksamhet 
Förvaltningschef vård och omsorgsförvaltning 

 

 

  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-habiliteringsersattning/
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Von § 63 Dnr VON/2022:10 041, 009 

Information och rapporter 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger delgivningarna till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

Kf § 26/2022 + bilaga 

Kf §§ 31, 32, 33 

Kf §§ 34, 36,37, 86, 87 
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Von § 64 Dnr VON/2022:70 751, 709 

Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 

§ föräldrabalken 
 

Sekretess 
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Von § 65 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. 

Väggar och hissar är uppe och målningen är påbörjad även kakling av badrum är igång. Kontroll 

av en färdigställd lägenhet sker 31 maj. Den 3 november görs en objektsbesiktning av hela huset.  

Till hösten genomförs utbildningar för personal på husets teknik, utrustning och brandutrymning 

m.m. 

Det finns en grovplan för hur flytten ska ske för brukarna men den kommer att uppdateras och 

göras mer detaljerad under hösten när upphandling av flyttfirma är genomförd. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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Von § 66 Dnr VON/2019:15 759 

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, 25 april 2022 
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Von § 67 Dnr VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport.  

Förvaltningen tillsammans med nämnden ger en kort sammanfattning gällande beslutet ”översyn 

antal platser vård- och omsorgsboende” Von § 48 Dnr. VON/2021:28 som nämnden fattade 20 

april 2022. 

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. 

Förvaltningen informerar om semesterplaneringen som fungerar bra och ligger väl i fas i 

verksamheterna tack vare bra rutiner med bemanningsenheten. Det är däremot svårt med 

rekrytering inom hälso- och sjukvårdsområdet samt inom rehabgruppen inför sommaren. 

Man håller på att iordningställa en lokal på Rungården som hemtjänsten i söder får tillgång till 

inom en snar framtid. Hemtjänsten har även en ny vikarierande enhetschef som börjar 15 augusti 

2022. 

Inom äldreområdet pågår arbete med att bli en stjärnmärkt kommun inom demensvård. Det blir 

man när 80 % av personalen har genomgått en utbildning som stjärnmärkta instruktörer från 

kommunen håller i. De stjärnmärkta instruktörerna är undersköterskor som jobbar inom 

kommunen som genomgått en utbildning och sen vidareutbildar den egna personalen. 

Vård- och omsorgsboendena i Östervåla har fått en ny enhetschef fr.o.m. 25 maj 2022.   

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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Von § 68 Dnr VON/2022:44 041 

Inför preliminära effektmål 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att utifrån dagens diskussion, vid nästa sammanträde, presentera 
slutligt förslag för preliminära effektmål som vård- och omsorgsnämnden kan anta. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden diskuterar preliminära effektmål och vill att förvaltningen förtydligar 

mål 5. De preliminära effektmålen ska antas vid vård och omsorgsnämndens sammanträde 16 

juni 2022. 

Beslutsunderlag 

PM, 3 maj 2022 
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Von § 69 Dnr VON/2022:75 002 

Delegationsordning - ändring vad gäller Lex Sarah 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen delegationsordning som ersätter tidigare 
delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden HebyFS 2021:26. 

 

Sammanfattning 

För att förtydliga ärendegång och underlätta utredning av rapporter om missförhållande eller risk 

för missförhållande enligt SoL 14 kap. 3 § eller LSS 24 b § föreslås nämnden delegera till 

förvaltningschef att ta ställning till om rapporter beskriver ett allvarligt missförhållande eller en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande (som därmed ska anmälas till Inspektionen för vård 

och omsorg) eller inte. 

Ändringar i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning föreslås göras enligt följande: 

 Avsnitt 10 - ”ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET mm” inkl. nedanstående punkter stryks 
 Avsnitt 18 (efter antagande ändringar avsnitt 17) ”Anmälningspliktig verksamhet t.ex. Lex 

Maria, Lex Sarah m.m.” ändras enligt följande: 
o Punkt 18.3 ”Ansvarig för att ta emot anmälningar om allvarliga missförhållanden (Lex 

Sarah)” istället lyder ”Ta emot rapport om missförhållande enligt lex Sarah” och  
o Punkt 18.4 ”Besluta om det rapporterade är ett allvarligt missförhållande eller en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och därmed ska 
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg” läggs till. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden med ändringsförslag 

Tjänsteskrivelse, 4 maj 2022 

 

Delges 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Utvecklingschef  
Utvecklingsstrateg  
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Von § 70 Dnr VON/2022:32 042 

Uppföljningsrapport per 31 mars 2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Uppföljningsrapport per 31 mars 2022, avseende vård- och omsorgsnämnden antas med 
redovisning av ett prognostiserat underskott på 1,0 mkr. 

 Med hänvisning till prognostiserat underskott ges förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
arbetet med vidtagna åtgärder enligt utarbetade åtgärdsplaner samt att vidta ytterligare 
åtgärder för budget i balans. 

Sammanfattning 

Resultatet för perioden visar jämfört med budget, ett överskott med 2,4 miljoner kronor. Orsak 
till överskottet är minskade volymer inom hemtjänst och personlig assistans samt minskade 
personalkostnader.  
Jämfört med samma period förra året har kostnaderna minskat med 0,4 miljoner kronor. Detta 
beror mestadels på minskade kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Under perioden har 
enheten en positiv avvikelse jämfört med budget när det gäller placeringar på institution och i 
familjehem vilket handlar om avslutade placeringar samt omplaceringar till en lägre 
dygnskostnad alternativt färre vårddygn. För perioden visar vård- och omsorgsförvaltningen en 
intäktsminskning jämfört med samma period förra året vilket beror på att utbetalda bidrag 
gällande covidrelaterade kostnader till största delen upphört under 2022.  
 
I årsprognos beräknas budgetavvikelsen till ett underskott på 1,0 miljoner kronor där det 
beräknade underskottet finns inom individ och familjeomsorgen. Enheten beräknar en 
volymökning utifrån de inkommande ärenden som ses idag men också att dygnskostnaden 
uppskattas till en högre kostnad. Även ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott som 
förklaras av att kostnader för utbetalt försörjningsstöd beräknas bli högre då hushållen är större 
samt kostnader för bland annat el beräknas öka. Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar 
en något lägre intäkt än budget som till största delen beror på minskad intäkt för intern hemtjänst 
på grund av minskade volymer.  
Vid jämförelse med föregående års utfall beräknas kostnaderna öka med 7,9 miljoner kronor och 

intäkterna minska med 15,7 miljoner kronor. Störta orsaken till den minskade intäkten beror på 

att de generella bidragen som delats ut av staten på grund av pandemin har upphört. De största 

kostnadsökningarna finns inom område äldre där ett nytt vård- och omsorgsboende beräknas 

starta upp i slutet av året. Även inom område funktionsstöd beräknas en kostnadsökning som 

förklaras av volymökning. 

För att motverka kostnadsutvecklingen pågår ett fortsatt effektiviserings- och utvecklingsarbete 

med åtgärder för budget i balans. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 5 maj 2022. 

Uppföljningsrapport per 31 mars 2022. 
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Delges 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer  
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Von § 71 Dnr VON/2022:32 042 

Budgetuppföljning 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föredrar månadsrapport för april 2022 med kommentarer samt åtgärder för 

ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 3 maj 2022. 

Månadsrapport april 2022  

Åtgärder för ekonomi i balans 2022, 4 mars 2022. 

 

 

Delges 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 72 Dnr VON/2022:44 041 

Information mål och budget 2023, plan 2024-2025 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.   

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar vård- och omsorgsnämnden om mål och budget 2023 samt plan 2024-

2025. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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Von § 73 Dnr VON/2022:77 026 

Arbetsmiljörapport helår 2021 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar nämnden om resultatet från sammanställd arbetsmiljörapport helår 

inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Rapporten som sammanställts av Centrala förvaltningens 

personalenhet innefattar arbetsskador och tillbud, sjukfrånvaro, fördelning av arbetsmiljöuppgift 

från nämnd till chefer, personalomsättning, resultat av medarbetarenkät samt resultatet av årlig 

uppföljning SAM. 

Centrala förvaltningen har sammanställt enkäter för årlig uppföljning av SAM som besvarats av 

samtliga verksamhetschefer och enhetschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen.   

Utifrån det resultatet har Vård- och omsorgsförvaltningen efter genomgång av enkätsvaren 

genomfört en analys och sammanställt utvecklingsområden inom arbetet med SAM. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 4 maj 2022. 

Arbetsmiljörapport helår vård och omsorgsförvaltningen. 

Analys av årlig uppföljning SAM inom vård och omsorgsförvaltningen. 

 

 


