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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-09-21  

Tid och plats  
2022-09-21 klockan 09:30-15:40 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), Mikael 
Forsberg (MP), Kenth A Nilsson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Anne-Charlotte Mattsson (L) §§ 88- 105, Bernt-Erik Rutström (S), Berith Röjerås (C), Gunilla 
Hamrin (S)  

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare Åsa Johansson, förvaltningschef VoF, Karin Johansson, 
verksamhetschef vård- och omsorgsboende, Anna Pierrou Verksamhetschef Individ- och 
familjeomsorg, Angelina Andersson, utvecklingsstrateg §§ 88-91, Jenny Bengts, 
förvaltningsekonom §§ 91-93, Jenny Johnsson, enhetschef IFO vuxen § 94, Carolin Kaspersen, 
familjerättssekreterare §§ 97-100 

Val av justerare 
Florence Emma Anvo (KD) 

Tid och plats för justering 
2022-09-28 klockan 08:30 i Heby Kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§ 88- § 107  

Underskrift 

 ____________________________________________________  
Annika Krispinsson, ordförande 

 ____________________________________________________  
Florence Emma Anvo, justerare 

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

Organ 
Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-09-28 

Datum då anslaget tas ned 
2022-10-20 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Von § 88  

Revidering av föredragningslistan 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Dagens föredragningslista fastställs. 
 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om det finns några revideringar av föredragningslistan. 

Annika Krispinsson (C) anmäler följande övrig fråga: 

- Det har inkommit en inbjudan från SKR till en webbsändning gällande ”hemtjänst utan 
behovsbedömning – hur gör man?” Frågan gäller om någon är intresserad av att delta? 

 

Florence Emma Anvo (KD) anmäler fråga som besvaras under verksamhetsrapporten: 

- Hur har det gått med satsningen äldreomsorgslyftet?  
 

Ordförande fastställer föredragningslistan.  
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Von § 89 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 §§ 199-267  
Attestlista, utskriven 8 september 2022 
Delegationsrapport vård och omsorg juni 2022 
Delegationsrapport vård och omsorg juni 2022 – antal beslut 
Delegationsrapport IFO juni 2022 
Delegationsrapport IFO juni 2022 – antal beslut 
Delegationsrapport vård och omsorg juli 2022 
Delegationsrapport vård och omsorg juli 2022 – antal beslut 
Delegationsrapport IFO juli 2022 
Delegationsrapport IFO juli 2022 – antal beslut 
Delegationsrapport vård och omsorg augusti 2022 
Delegationsrapport vård och omsorg augusti 2022 – antal beslut 
Delegationsrapport IFO augusti 2022 
Delegationsrapport IFO augusti 2022 – antal beslut 
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Von § 90 Dnr VON/2022:130 106 

Remiss svar ny äldreomsorgslag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Utvecklingsstrateg informerar om förslag till ny äldreomsorgslag. 
Lagförslaget är framtaget efter pandemin då det tydligt framkom brister inom äldreomsorgen. 
Syftet med lagen är att personer ska kunna vara delaktiga och få sina behov av insatser 
tillgodosedda med god kvalitet på ett samordnat, tryggt och säkert sätt samt få stöd och hjälp för 
att få tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.  
Lagförslaget riktar sig till kommuner och är ett komplement till socialtjänstlagen. Den förtydligar 
äldre omsorgens uppdrag och innehåll samt skapar förutsättningar för en nationellt mer likvärdig 
god kvalitet.  
 
Utvecklingsstrateg tar fram ett förslag på remissvar utifrån vård- och omsorgsnämndens 
synpunkter, som tas med till nästa nämndsammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 91 Dnr VON/2022:131 106 

Remiss svar inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning 
Utvecklingsstrateg sammanfattar kort remiss inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska som 
inkommit samt ger förslag till ett remissvar. 
Bakgrund  
Att svensk hälso- och sjukvård ska hålla hög kvalitet värderas högt av medborgarna. Stora 
förändringar pågår i dag bl.a. omställning till en god och nära vård och en ökande digitalisering av 
både behandlingar och arbetssätt. Förhoppningarna är att vårdens resurser ska användas mer 
effektivt och att medborgarna sätts i centrum tydligare än i dag. Samtidigt finns det utmaningar inom 
svensk hälso- och sjukvård, exempelvis en ökande brist på erfarna medarbetare och svårigheter att 
ordna verksamhetsförlagd utbildning inom framför allt sjuksköterskeutbildningen. 
Regeringen beslutade den 15 april 2021 att uppdra åt en särskild utredare att se över kraven för 
sjuksköterskeexamen och barnmorske-examen. Syftet var dels att säkerställa att de minimikrav på 
utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, och dels 
säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens 
hälso- och sjukvård. 
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet. Remissvaren ska ha 
kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 oktober 2022.  
Förslag 
I avsnittet Sammanfattning (s.15-18) framgår att utredningens förslag till förändringar främst berör 
lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning, universitetskanslersämbetet och 
högskoleförordningen. Det är i huvudsak nedanstående förslag till förändringar som kan komma att 
beröra kommunal verksamhet: 

• Examensmålen för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen förtydligas i vissa 
avseenden för att bättre spegla de kunskaper och förmågor som förändringar inom hälso- 
och sjukvården kräver 

• Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska få i uppdrag att utforma modeller 
för handledning, inklusive krav på handledarnas kompetens, som kan underlätta för fler 
vårdgivare och verksamheter inom hälso- och sjukvården att medverka i 
verksamhetsförlagd utbildning 

Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på ovanstående förslag till förändringar utifrån de 
utmaningar som finns avseende kompetensförsörjning och framtidens hälso- och sjukvård. Och 
instämmer till föreslaget remissvar, utan övriga synpunkter, i utredningens förslag till förändringar 
som syftar till att svara upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till 
sjuksköterska och barnmorska 
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Von § 92 Dnr VON/2022:32 042 

Budgetuppföljning 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

 

Sammanfattning 
Förvaltningen föredrar månadsrapport för juli 2022 med kommentarer samt åtgärder för 
ekonomi i balans. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 9 augusti 2022. 
Månadsrapport juli 2022. 
Åtgärder för ekonomi i balans, 19 juli 2022. 

 

 
Delges 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 93 Dnr VON/2022:44 041 

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, plan 2024-2025. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 94 Dnr VON/2022:13 709 

Information - samsjuklighetsprojektet 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Enhetschef IFO vuxen informerar vård- och omsorgsnämnden om samsjuklighetsprojektet. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 95 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 sammanträden utifrån utskottets 
föredragningslistor. 

 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista – 20 juni 
Föredragningslista – 22 augusti 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-09-21 
Vård och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 12(23) 

Von § 96 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 § 120/2022 
Ks § 121/2022 
Ks § 128/2022 
Ks § 136/2022 
Kf § 52/2022 
Kf § 54/2022 + bilaga 
Kf § 59/2022 
Protokoll trygghetsrådet, 24 maj 2022 
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Von § 97 Dnr VON/2022:132 749 

Nedläggning av faderskap 
 

Sekretess 
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Von § 98 Dnr VON/2022:133 749 

Nedläggning av faderskap 
 

Sekretess 
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Von § 99 Dnr VON/2022:134 749 

Nedläggning av faderskap 
 

Sekretess 
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Von § 100 Dnr VON/2022:135 749 

Nedläggning av faderskap 
 

Sekretess 
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Von § 101 Dnr VON/2022:13 709 

Bemanningen inom äldreomsorgen 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef för vård och omsorgsboende informerar om bemanningen inom äldreomsorgen. 
Nämnden informeras om arbetsmiljö, kompetensförsörjning och resursbehovet. Samt hur man 
jobbar framåt för att säkra resurser och kompetensförsörjning.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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Von § 102 Dnr VON/2022:128 026 

Arbetsmiljörapport halvår 2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
• Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppgift att åtgärda de brister som 

framkommer i rapporten.  
• Vård- och omsorgsnämnden framför synpunkter på arbetsmiljörapportens utformning och 

ger förvaltningen i uppdrag att framföra dessa till Centrala förvaltningens personalenhet. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om resultatet från sammanställd arbetsmiljörapport första 
halvåret 2022 inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Rapporten som sammanställts av Centrala 
förvaltningens personalenhet innefattar arbetsskador och tillbud, sjukfrånvaro samt fördelning av 
arbetsmiljöuppgift från nämnd till chefer. Halvårsrapporten är en mindre omfattande rapport än 
helårsrapporten som dessutom innehåller uppgifter om personalomsättning, resultat av 
medarbetarenkät samt resultatet av årlig uppföljning SAM. 

Centrala förvaltningen har sammanställt enkäter för årlig uppföljning av SAM 2021 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. 

Vård- och omsorgsnämnden framför synpunkter på utformningen av arbetsmiljörapporten i form 
av otydlighet gällande årtal i titel och rapport samt att det är svårt att tyda det som står i 
rapporten då det saknas något att jämföra med. Frågorna som ställs i slutet av rapporten bör 
utvecklas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Arbetsmiljörapport halvår 2022. 
Arbetsmiljörapport helår 2021 vård och omsorgsförvaltningen. 
Analys av årlig uppföljning SAM inom vård och omsorgsförvaltningen. 
 

 
Delges 
Personalenheten 
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Von § 103 Dnr VON/2019:34 701 

Rapport ej verkställda beslut Q2 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Ärendet hänskjuts till nästa sammanträde.   

Sammanfattning 

På grund av saknad handling hänskjuts ärendet till nästa sammanträde. 
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Von § 104 Dnr VON/2021:28 735 

Översyn platser vård och omsorgsboenden 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef för vård och omsorg informerar om arbete med att ta fram underlag till 
förstudie om Tallgården. Inledande diskussioner har påbörjats. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 105 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. 

Arbetet med målning invändigt, färdigställande av hemvister, avdelningskök och tekniken i huset 
som wifi, trygghetslarm, passagesystem och brand är pågående. Även arbetet med 
storköket/tillagningsköket är pågående.  

Utvändigt har man börjat anläggandet av asfalt, gångvägar och gräsytor.  

Den 15 november genomförs en utbildning på husets teknik som till exempel reglering av värme, 
dygnsanpassat ljus, vitvaror, brand och utrustning i kök och storkök. 

Överlämnande av nyckel planeras till 16 december. Viss försening finns på leveranser men inget 
som i nuläget påverkar inflyttningsdatum och överlämningsdatum. 

Beräknad inflytt av brukare i tre hemvister på vård- och omsorgsboendet samt två hemvister på 
korttidsenheten är i slutet av januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 106 Dnr VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för rapporten. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport. 

Förvaltningschef och verksamhetschefer informerar om kommande rekryteringar samt 
bemanningen under sommaren som fungerat bra i alla verksamheter. Detta för att man började 
med tidig sommarplanering och bra samarbete med bemanningsenheten. För sjuksköterskorna 
har man denna sommar lagt tre semesterperioder som gjort att utförarorganisationen klarat 
bemanningen bra. Det är fortsatt svårt med bemanning för rehab 

Både enstaka personal och brukare har haft Covid. Största utbrottet återfanns på demensboendet 
på Tegelbacken, men ingen med allvarlig sjukdom. Den 5:e vaccinationen mot Covid-19 är igång 
på vård- och omsorgsboendena i kommunen.  

Florence Emma Anvo (KD) anmälda fråga - Hur har det gått med satsningen äldreomsorgslyftet? 
Verksamhetschef meddelar att det ska göras en utvärdering under hösten när 
samtligamedarbetare avslutat sina studier.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 107 Dnr VON/2022:10  

Övriga frågor 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Margaretha Gadde-Jennische (M) och Florence 
Emma Anvo (KD) samt Annika Krispinsson (C) deltar på webbsändningen gällande 
”Hemtjänst utan behovsbedömning – Hur gör man”. 

• Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Margaretha Gadde-Jennische (M) och Florence 
Emma Anvo (KD) får arvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande på 
webbsändningen. 

 

Sammanfattning 
Annika Krispinsson (C) anmälda övrig fråga: 

- Det har inkommit en inbjudan från SKR till en webbsändning gällande ”Hemtjänst utan 
behovsbedömning – Hur gör man?” Frågan gäller om någon är intresserad av att delta? 

 

Margaretha Gadde-Jennische (M) och Florence Emma Anvo (KD) samt Annika Krispinsson (C) 
anmäler intresse av att delta. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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