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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2022-11-16  

Tid och plats  
2022-11-16 klockan 09:30-15:00 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), Kenth A 
Nilsson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Bernt-Erik Rutström (S), Berith Röjerås (C), Gunilla Hamrin (S), Tomas Persson (S), Malin Strömberg (SD)  

Övriga närvarande 

Åsa Johansson, förvaltningschef VoF, Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Sebastian Runbom, 
kommunsekreterare, Anna Pierrou, verksamhetschef individ och familjeomsorg, Jenny Bengts, 
förvaltningsekonom §§ 121-123, Anna Eriksson, utvecklingsstrateg § 125, Ann-sofie Holm, 
verksamhetsstrateg §§ 125-126, Niklas Madell, kommunarkivarie § 126, Malin Forebäck, Personlig assistent 
§§ 132-133, Johan Ekroth, lokalstrateg § 132, Bo Strömqvist, ekonomichef § 132 

Val av justerare 
Margaretha Gadde-Jennische (M) 

Tid och plats för justering 
2022-11-22 klockan 12:00 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 121- 131, § 133 

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Annika Krispinsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Margaretha Gadde-Jennische, justerare 

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

Organ 
Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-11-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-11-22 

Datum då anslaget tas ned 
2022-12-14 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Von § 121   

Revidering av föredragningslistan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

• Dagens föredragningslista fastställs. 
 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om det finns några revideringar av föredragningslistan. 

Margaretha Gadde-Jennische (M) anmäler två övrig frågor: 

- Måste man använda bank-ID för att söka försörjningsstöd i Heby kommun.  
 

- Finns det möjlighet för äldre att få nagelvård på äldreboenden i kommunen. 
 

Ordförande fastställer föredragningslistan. 
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Von § 122 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 §§ 293-310 
Delegationsrapport vård och omsorg oktober 2022 
Delegationsrapport vård och omsorg oktober 2022 – antal beslut 
Delegationsrapport IFO oktober 2022 
Delegationsrapport IFO oktober 2022 – antal beslut 
Attestlista, utskriven 7 november 2022 
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Von § 123 Dnr VON/2022:32 042 

Budgetuppföljning 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  
• Månadsrapport för september och oktober 2022 avseende vård- och omsorgsnämnden 

godkänns.  
• Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med åtgärder för ekonomi i balans. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen föredrar månadsrapport för september och oktober 2022 med kommentarer samt 
åtgärder för ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport september 2022. 
Månadsrapport oktober 2022. 
Åtgärder för ekonomi i balans, 8 november 2022. 
 

 

 
Delges 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 124 Dnr VON/2022:154 001 

Inför Internkontroll 2023 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden diskuterar vilket område som ska granskas via internkontroll 2023. 
Beslut om internkontroll 2023 tas vid nämndens sammanträde i januari. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Von § 125 Dnr VON/2022:44 041 

Inför effektmål 2023 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Som ett led i mål- och budgetarbetet antogs i juni preliminära effektmål. Inför slutgiltigt beslut i 
verksamhetsplan 2023 informerar förvaltningen om hur arbetet fortskrider med effektmålen.  

Vård- och omsorgsnämndens effektmål tydliggör hur nämnden ska bidra till de 
kommunövergripande inriktningarna och beskriver vad nämnden vill att förvaltningen 
prioriterar. 2023-års preliminära effektmål baseras på kommunstyrelsens planeringsdirektiv, 
vård- och omsorgsnämndens prioriteringar, omvärldsanalysen och annan verksamhetsaktuell 
information baserad på resultat.  

Vård- och omsorgsnämnden diskuterar de preliminärt antagna effektmålen som beslutades i juni 
och lämnar sina synpunkter till förvaltningen. Förvaltningen tar med sig synpunkterna för att 
slutligt färdigställa förslag till effektmål 2023 för antagande i samband med antagande av 
verksamhetsplan 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Preliminära effektmål 2023 
Förvaltningens förslag till förutsättningar och prioriteringar 2023 

 

 
Delges 

Utvecklingsstrateg 
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Von § 126 Dnr VON/2021:65 003 

Arkivorganisation 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden beslutar att arkivorganisation antas. 
• Ann-Sofie Holm, verksamhetsstrateg utses till informationsansvarig. 
• Maria Olsson administratör, Sarah Peric administratör utses till informationsredogörare. 

 

Sammanfattning 
Vid fullmäktige 2021-04-13 § 26 antog Heby kommun ett nytt arkivreglemente. HebyFS 2021:12. 
Under 3 kap 3 § andra stycket beskriver arkivreglementet att kommunen måste fastställa hur 
arkivorganisationen i kommunens olika verksamheter ska se ut. Varje myndighet skall, genom ett 
formellt nämndbeslut, fastställa arkivorganisation och ansvarsfördelning för att förvalta den 
information som hanteras i myndighetens verksamhet. Varje nämnd eller styrelse skall utse en 
informationsansvarig som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. Om myndigheten 
inte utser någon så är förvaltningschef/VD informationsansvarig. Informationsansvarig skall utse 
en, eller flera, informationsredogörare.  

Informationsredogörare, med stöd av kommunarkivarie ska i närtid ta fram 
informationshanteringsplaner för respektive nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 november 2022 + bilaga 
Kommunfullmäktige § 26, 2021-04-13. 
HebyFS 2021:12, Arkivreglemente med tillhörande bilaga 

 

 

 
Delges 

Kommunarkivarie 
Verksamhetsstrateg 
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 Von § 127 Dnr VON/2019:34 701 

Rapport ej verkställda beslut Q3 
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 2022-10-31. 

Totalt har 16 beslut rapporterats.  Av dessa har 2 verkställts under perioden, 4 beslut med 
avbrott i verkställigheten, 3 st avslutats utan att verkställas samt 7 beslut har inte verkställts. 

Ytterligare 3 beslut har avslutats, men dessa avser tidigare kvartal. Av dessa har 1 st avslutats 
under Q3-2021, 1 st avslutats under Q4-2021 samt 1 st avslutats under Q2-2022. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 1 november 2022 

 

 
Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 128 Dnr VON/2016:6 735 

Information Lövsta 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Förvaltningschef för vård och omsorgsförvaltningen redogör kort för läget med Lövsta. 

Arbetet fortskrider. Man håller tidsplanen och nyckeln överlämnas den 16 december 2022. 
Förvaltningen ser över planeringen för öppnandet av Lövsta och en mer detaljerad presentation 
av Lövsta kommer presenteras vid nästa nämndssammanträde. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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 Von § 129 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 
Su § 155/2022 
Föredragningslista, 17 oktober 2022 
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Von § 130 Dnr VON/2022:10 009 

Information och rapporter 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 
Protokoll – Kommunala pensionärsrådet 28 september 2022 
Ks § 193/2022 
Ks § 200/2022 
Kf rev § 83/2022 
Kf rev § 88/2022 + bilagor 
Ks § 197/2022 
Sbn § 110/2022 + bilaga 
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 Von § 131   

Övriga frågor 
 

 

 

Sammanfattning 
Margaretha Gadde-Jennische (M) anmäld övriga frågor: 

- Måste man använda bank-ID för att söka försörjningsstöd i Heby kommun.  
Verksamhetschef individ och familjeomsorg svarar att det går att söka försörjningsstöd med 
bank-ID men för dem som inte har den möjligheten kan fortsatt göra sin ansökan manuellt via 
papper. Denna möjlighet kommer fortsätta finnas även framåt 

- Finns det möjlighet för äldre att få erbjudande om nagelvård på vård- och 
omsorgsboendena. 

Vård- och omsorgsboendena idag erbjuder det som de boenden önskar och som framgår av 
deras genomförandeplaner. Det handlar inte bara om naglar utan även hår och fötter m.m. 
Frågan kommer att diskuteras vidare inom förvaltningen.     
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Von § 133 Dnr. VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport. 

Det är en ansträngd situation inom ledningsfunktionen med flera sjukskrivningar. En ny 
verksamhetschef påbörjar sin tjänst i januari.  

Vi följer covid läget noggrant. Det finns just nu inga stora utbrott men det finns några enstaka som 
har symtom. Influensa vaccin är på gång till alla brukare, även personalen erbjuds vaccinet.  

Inom individ och familjeomsorg har man under hösten rekryterat många nya då det är en hög 
omsättning på personalgruppen. Den höga omsättningen beror bland annat på svårigheterna som 
varit gällande pendling och att arbetet kräver närvaro man har inte möjlighet att jobba på distans. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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