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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2022-03-16  

Tid och plats  

2022-03-16 klockan 09:30-15.15 i Folkets hus, B-salen, ajournering klockan 12.00-13.00 

Beslutande ledamöter 

Annika Krispinsson (C) ordförande, Margaretha Gadde-Jennische (M) distansdeltagare §§ 28-43, Karl-Arne 

Larsson (C), Inga-Lill Hellgren (S), Lars Persson (S), Florence Emma Anvo (KD), Åsa Eklind (SD), Marga 

Karttunen (SD), Bernt-Erik Rutström (S), Mikael Forsberg (MP) §§ 26-27 

Ej tjänstgörande ersättare 

Gunilla Hamrin (S), Tomas Persson (S), Mikael Forsberg (MP) §§ 28-43 

Övriga närvarande 

Åsa Johansson, förvaltningschef, Anna Pierrou, verksamhetschef IFO/Bistånd, Irja Gudmundsson, 

verksamhetschef äldre och funktionsstöd, Karin Johansson, verksamhetschef vård- och omsorgsboende, 

Madeleine Dismats, nämndsekreterare, Anna Eriksson, utvecklingsstrateg §§ 26-32, Jenny Bengts, 

förvaltningsekonom §§ 29-31, Zimone Johansson, verksamhetsstrateg § 33, Linda Byberg Eriksson, MAS 

(medicinskt ansvarig sjuksköterska) § 35, Eva Blomkvist, verksamhetskontroller § 40 

Tid och plats för justering 

2022-03-21 klockan 08:45 i Blå huset, Stora blå 

Justerade paragrafer 

§ 26- § 43  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Madeleine Dismats, Sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Annika Krispinsson, Ordförande 

 _______________________________________________________________  

Karl-Arne Larsson, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-16 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-03-21 

 Datum då anslaget tas ned 

2022-04-12 

Underskrift 

 ___________________________________  

Madeleine Dismats 
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Von § 26 Dnr VON/2022:19 002 

Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 

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

 

 

 

Sammanfattning 

Följande sammanställningar av delegationsbeslut redovisas till nämnden: 

 Delegationsbeslut Von del §§ 46-70, 2022. 
 Antal beslut – delegationsrapport vård och omsorg februari 2022. 
 Antal beslut – delegationsrapport individ- och familjeomsorg februari 2022. 
 Delegationsrapport individ- och familjeomsorg februari 2022. 
 Delegationsrapport vård och omsorg februari 2022. 
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Von § 27 Dnr VON/2022:13 709 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar nämnden om resultatet från KKiK (kommunens kvalitet i korthet) 

gällande de delar som omfattar vård och omsorg. 

Socialstyrelsens brukarundersökning genomfördes inte 2021.  

Kvalitetsaspekterna inom särskilt boende ungefär som 2020. 

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats. 

Väntetiden på att få sin ansökan om försörjningsstöd prövad har ökat något 

sedan föregående år. 

Andelen som återkommer ett år efter att insatsen avslutats har minskat. 

Kraftigt kortad väntetid på boende enligt LSS. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Bildspel. 
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Von § 28 Dnr VON/2022:13 709 

Brukarundersökning 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar nämnden om resultatet från den interna brukarundersökningen.  

Brukarundersökningen genomförs genom att brukarna får svara på två frågor: 

Är du nöjd med personalens bemötande? 

Har du möjlighet att påverka det stöd du får? 

Svarar man ja på båda dessa frågor räknas man som nöjd brukare. Det finns även möjlighet att 

skriva in kommentarer som verksamhetscheferna får ta del av. 

Under 2021 svarade 320 brukare på undersökningen och av dessa är 85 % nöjda brukare. Förra 

året svarade 234 brukare och av dessa var 77 % böjda brukare. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Bildspel. 
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Von § 29 Dnr VON/2022:46 041 

Årsredovisning 2021 
Beslut 

 Årsredovisning 2021 för vård- och  omsorgsnämnden godkänns. 
 Redovisningen överlämnas till Kommunfullmäktige. 

 
 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram en årsredovisning för 2021 i enlighet med anvisningarna. 

Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2021 är -8 665 tkr jämfört med budget. Den största 

avvikelse återfinns inom område individ- och familjeomsorg och beror på ökade volymer av 

placeringar av vuxna samt barn och unga. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 3 mars 2022. 

Årsredovisning 2021 vård- och omsorgsnämnden 

 

 

Delges 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 30 Dnr VON/2022:44 041 

Mål och budget 2023 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsdirektiv för mål och budget 2023-2025. 

Planeringsdirektivet utgör det första beslutet i den kommande mål och budgetprocessen, Mål och 

budget 2023 med plan för 2024-2025. I direktivet ger kommunstyrelsen nämnderna 

instruktioner om hur de ska ta sig an budgetprocessen och ger medskick i särskilda frågor.  

Direktiven är indelade i tre områden: 

- Hållbar tillväxt 
- Social Hållbarhet  
- Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer 

 

Förvaltningen informerar om planeringsprocessen för mål och budget 2023 och den tidsplan som 

finns för arbetet under 2022. 

Beslutsunderlag 

Ks § 39/2022. 

Planeringsdirektiv 2023-2025. 

Muntlig information. 
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Von § 31 Dnr VON/2022:32 042 

Budgetuppföljning 
Beslut 

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

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föredrar månadsrapport för februari 2022 med kommentarer samt åtgärder för 

ekonomi i balans. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat på +1 955 tkr jämfört med budget för perioden 

januari-februari 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 3 mars 2022. 

Månadsrapport februari 2022. 

Åtgärder ekonomi i balans 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Von § 32 Dnr VON/2020:139 042 

Handlingsplan internkontrolll 2021 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden antar handlingsplan för internkontroll 2021. 
 Återrapportering av vidtagna åtgärder sker till nämnd vid delårsbokslut 2022.  
 Rapporten ”Internkontroll vård- och omsorgsnämnden 2021” samt handlingsplan lämnas till 

kommunfullmäktiges revisorer. 

Sammanfattning 

I enlighet med vård och omsorgsnämndens beslutade internkontrollplan för 2021 har 
internkontrollen 2021 omfattat en uppföljning av huruvida verksamhetens öppenvård erbjuder 
rätt insatser utifrån individernas behov och i rätt omfattning.  
Resultatet visar på två mer övergripande utvecklingsområden. Det ena avser behov av att 
tydliggöra ansvar, både internt men också mot externa aktörer. Detta innefattar också behov av 
att förtydliga vad som faktiskt ingår i öppenvårdens uppdrag och inte. Denna typ av utveckling 
förväntas bidra till bättre förutsättningar för både samverkan och verksamhetsutveckling genom 
att det skapar en tydligare ambitionsnivå för Heby kommuns öppenvård.  
Det andra utvecklingsområdet avser arbetet med målsättningar och uppföljningsarbetet. Här 
behöver verksamheterna arbeta med att, i ett tidigt skede, formulera tydliga och mätbara mål 
tillsammans med klienten/familjen för att underlätta både i val av insats men också i 
uppföljningsarbetet. Tydligt formulerade mål som underlag vid uppföljning förväntas öka 
möjligheten att identifiera behov av ändrad riktning på en insats eller minska risken att en 
klient/familj blir kvar med insatser från öppenvården längre än nödvändigt. Strukturen för 
uppföljningarna behöver också tydliggöras och likaså ansvarsfördelningen vid en uppföljning. 
Både beroendeteamet och familjeteamet behöver återuppta arbetet med genomförandeplaner 
och använda dem som ett arbetsverktyg tillsammans med den enskilde.  
Åtgärder pågår inom individ och familjeomsorgen genom tidigare gjorda analyser. 

Internkontrollen visar att rätt åtgärder pågår men inte är i mål ännu. Granskningen visar också 

det finns anledning för att ytterligare åtgärder främst inom området målsättning och 

utvärderingar. 

En handlingsplan med både vidtagna och planerade åtgärder är, med stöd av strateg från 

utvecklingsenheten och ledningsgruppen inom IFO/Bistånd upprättad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 13 januari 2022 samt upprättad handlingsplan. 

Rapport – ”Internkontroll vård- och omsorgsnämnden 2021”  

Bilaga 1 – Insatser och behandlingstider beroendeteamet  

Bilaga 2 – Insatser och behandlingstider familjeteamet  

Bilaga 3 –Handlingsplan 

Delges 

Verksamhetschef IFO/Bistånd 
Verksamhetsstrateg 
Kommunfullmäktiges revisorer  
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Von § 33 Dnr VON/2021:119 709 

Kvalitetsberättelse 2021 
Beslut 

 Upprättad kvalitetsberättelse för 2021 antas. 
 

Sammanfattning 

Enligt socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse varje år.  

Kvalitetsberättelsen beskriver hur förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har bedrivits 

under det gångna året, vilka resultat som uppnåtts samt planerade aktiviteter i kvalitetsarbetet 

under 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 1 mars 2022. 

Kvalitetsberättelse 2021. 

 

 

Delges 

Förvaltningschef 
Verksamhetsstrateg 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 34 Dnr VON/2022:10 009 

Information och rapporter 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

Ks §§ 38 + bilaga, 41, 42 + bilaga. 
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Von § 35 Dnr VON/2022:45 770 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Beslut 

 Upprättad patientsäkerhetsberättelse antas. 
 

Sammanfattning 

En vårdgivares patientsäkerhetsarbete ska bedrivas systematiskt. Av patientsäkerhetslagen 

(2010:659) framgår att vårdgivaren ska dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 

patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Syftet med berättelsen är en ökad kontroll 

över hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs i verksamheten, vilka åtgärder som vidtagits för att öka 

patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. 

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet är att minska risken för att personer drabbas 
av en vårdskada. Det finns flera faktorer som bidrar till en hög patientsäkerhet, bland annat en 
engagerad ledning och tydlig styrning, patienters och personalens delaktighet i 
patientsäkerhetsarbetet, adekvat kunskap och kompetens och en god säkerhetskultur. Samtliga 
faktorer är viktiga för det preventiva arbetet med att förebygga vårdskador och en viktig 
förutsättning är en välfungerande avvikelsehantering. Inför bytet av verksamhetssystem har 
därför fokus varit på att säkerställa avvikelsehanteringen genom att bygga systemet så att det 
bättre stödjer avvikelseprocessen. Förbättringar som gjorts är bland annat att 
avvikelsehanteringen är helt digitaliserad vilket kommer minska ledtiderna. Därtill finns en 
utrednings- och uppföljningsdel som stödjer och underlättar analysen, vilket i längden kommer 
göra det lättare att ta lärdom av avvikelserna för att strukturerat kunna använda det i 
förbättringsarbetet. Utifrån nytt verksamhetssystemet har rutinen avseende avvikelseprocessen 
reviderats och implementerats i samtliga verksamheter i slutet på 2021. Generellt har 
avvikelserapporteringen minskat något under året, vilket delvis skulle kunna bero på det tuffa 
bemanningsläge som det periodvis varit relaterat till pandemin. Två allvarligare avvikelser som 
bedömdes som risk för allvarlig vårdskada har inträffat under året och resulterat i anmälningar 
enligt lex Maria till Inspektion för vård- och omsorg (IVO).  
 
Precis som 2020 har 2021 varit ett år där fokus i patientsäkerhetsarbetet handlat om pandemin 

och ett aktivt arbete för att förhindra smittspridning samt reducera utbrotten av covid-19. 

Samtidigt pågick ett arbete med att implementera ett nytt verksamhetssystem vid samtliga 

enheter inom förvaltningen. Båda dessa områden har tagit mycket tid i anspråk och varit särskilt 

utmanande för exempelvis hälso- och sjukvårdsenheten (HS-enheten) som också haft en stor 

personalomsättning och varit beroende av inhyrd personal, vilket bidragit till att flera mål varit 

tvungna att pausas och arbetet med förebyggande arbete med stöd av kvalitetsregister 

nedprioriterats. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 3 mars 2022. 

 Patientsäkerhetsberättelse 2021. 
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Delges 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef äldre och funktionsstöd 
Verksamhetschef vård- och omsorgsboende 
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Von § 36 Dnr VON/2022:46 041 

Återrapport statsbidrag och externa projektmedel 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för rapporten. 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen återrapporterar den årliga sammanställningen av statsbidrag och externa 

projektmedel för 2021.  

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över vård och omsorgsnämndens statsbidrag år 2021. 

 

Delges 

Revisionen 
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Von § 37 Dnr VON/2021:49 047 

Återrapportering av 2021 års generella statsbidrag att 

säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

Enligt regeringsbeslut har det under 2021 funnits en äldreomsorgssatsning med ett 

resurstillskott på 4 miljarder kronor. Statsbidraget ska årligen från och med 2021 gå till 

kommunerna. Pengarna fördelas mellan kommunerna i landet och hänsyn tas till andelen äldre i 

respektive kommun. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg om äldre 

personer. 

Medlen omfattade 3 998 500 000 kronor för 2021 och för Hebys del innebar det 6 622 069 

kronor. Heby rekvirerade hela det anvisade beloppet och återrapporterade till Socialstyrelsen 

28/2 2022. 

Nämnden beslutade 2021-04-21 att medlen skulle användas inom nedanstående områden: 

 Attraktiv arbetsgivare - kompetensförsörjning – både av resurser samt 
utbildningsinsatser. 

 Förebyggande arbete. 
 Digitalisering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 28 februari 2022. 

 

 

Delges 

Verksamhetschef Äldre och funktionsstöd 

Verksamhetschef Vård och omsorgsboende  

Förvaltningsekonom 

Verksamhetscontroller  

Enhetschef bemanningsenheten 
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Von § 38 Dnr VON/2022:12 754 

Högsta godtagbara boendekostnad 
Beslut 

 Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar att anta förslag till beslut om högsta godtagbara 
boendekostnad enligt redovisad tabell. De nya nivåerna ska gälla från och med 220401. 

  

Sammanfattning 

Sociala nämnden antog år 2013 ett beslut om riktlinjer gällande högsta godtagbara 

boendekostnad för personer med behov av försörjningsstöd. Nivåerna för de högsta godtagbara 

boendekostnaderna uppdaterades senast år 2021. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

om en höjning av högsta godtagbara boendekostnad utifrån framtaget förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 mars 2022. 

 

 

Delges 

Enhetschef IFO vuxen 
Verksamhetschef IFO/Bistånd 
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Von § 39 Dnr VON/2021:122 736 

Medborgarförslag om sänkta avgifter för färdtjänst 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden antar svar på medborgarförslag ”Sänkta avgifter för färdtjänst 
samt valfrihet att åka inom länet och dess närområden”, daterat 2022-02-11. 

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att bereda och besvara ett  medborgarförslag som 

rör avgifter och möjliga destinationer för kommunens färdtjänst. 

Efter beredning av medborgarförslaget har vård- och omsorgsnämnden nu föreslagit att 

egenavgiften för färdtjänst utanför kommunen för 2022 ska begränsas till två zons taxa inom UL 

samt ett tillägg på 20 kr per påbörjad mil vid kommungräns. Detta för att alla resor utanför 

kommunen ska klassas som mer likvärdiga ur avgiftssynpunkt. 

Svar 

Färdtjänst är en typ av kollektivtrafik med högre servicenivå, som anpassas för personer med 

olika funktionsnedsättningar, bland annat genom att den erbjuder 

 Transport från dörr till dörr 
 Hjälp in i och ut ur fordon 
 Hjälp med säkerhetsbälte 
 Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in och ut ur fordon 

 

Utifrån detta kan avgiften skilja sig från den allmänna kollektivtrafiken.  

I lag om färdtjänst (1997:736) § 3 står att läsa ”Varje kommun ansvarar, såvitt gäller 

kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns 

särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun”.  

Många kommuner väljer att endast ha färdtjänst inom kommunen men i Heby kommun finns även 

möjligheten att resa till vissa centralorter utanför kommungräns, så att resenären ska ha 

möjlighet till ett större utbud av butiker än vad som finns inom kommunen. För resor till andra 

destinationer än dessa finns riksfärdtjänst. 

När det gäller egenavgiften för färdtjänst utanför kommunen har vård- och omsorgsnämnden 

efter beredning av medborgarförslaget nu föreslagit att den för 2022 ska begränsas till två zons 

taxa inom UL samt ett tillägg på 20 kr per påbörjad mil utanför kommungräns, vilket 

kommunfullmäktige även beslutat. Detta för att alla resor utanför kommunen ska klassas som 

mer likvärdiga ur avgiftssynpunkt. I och med de sänkta avgifterna ligger nu egenavgiften för 

färdtjänst i nivå med jämförbara kommuner där det inte är regionen som ombesörjer resorna och 

som har liknande geografiskt läge som Heby. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 11 februari 2022. 

Förslag till svar på medborgarförslag ”Sänkta avgifter för färdtjänst samt valfrihet att åka inom 

länet och dess närområden”. 

Kf § 83/2021. 

Medborgarförslag ”Sänkta avgifter för färdtjänst samt valfrihet att åka inom länet och dess 

närområden”. 

 

 

Delges 

Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
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Von § 40 Dnr VON/2022:49 730 

Riktlinjer för handläggning av avgifter för vård, omsorg och 

socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) 
Beslut 

 Revidering av riktlinje för handläggning av avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) antas. 

 

Sammanfattning 

Utifrån nu gällande regler har riktlinjen uppdaterats. Dessutom har vissa förtydligande gjorts i 

tidigare riktlinje. 

Riktlinjen har uppdaterats enligt socialutskottets betänkande 2021/22:SoU där en höjning 

föreslogs av minimibeloppet. Höjningen motsvarar höjningen av konsumtionsstödet i 

bostadstillägget, dvs. 200 kr per månad för ensamstående och 100 kr för sammanlevande makar 

och sambor. Förslaget antogs av riksdagen den 16 december 2021. Lagändringen träder i kraft 

den 1 januari 2022. 

Vidare föreslås en mer generös uppräkning av minimibeloppet för personer under 65 år. Detta 

grundas på förarbetena till socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser där levnadsomkostnader för 

yngre personer med funktionsnedsättning beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet 

med upp till 10 % (proposition 2000/01:149). 

Riktlinjen har även kompletterats med regler runt ny insats och nya beräkningar av vissa andra 

insatser i enlighet med fastslagna taxor och avgifter i samband med att budget fastställs i 

Kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 4 mars 2022. 

Förslag riktlinje  

Delges 

Enhetschef Bistånd 
Verksamhetschef IFO/Bistånd 
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Von § 41 Dnr VON/2016:6 735 

Information Lövsta 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Veidekke har informerat att preliminärt inflyttningsdatum har flyttats fram från den 16 november 

till den 7 december 2022. Vid nästa sammanträde kommer vård- och omsorgsnämnden att 

informeras om officiellt inflyttningsdatum. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Von § 42 Dnr VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport. 

Förvaltningen informerar om hur förvaltningen och kommunen i stort arbetar och förbereder sig 

vad gäller kriget i Ukraina. Kommunledningsgruppen och andra arbetsgrupper har möten varje 

vecka där man går igenom vad som behöver förberedas centralt och i förvaltningarna och hur 

korrekt information ska nå ut till medborgare.  

Ärendet om översyn av platser på vård- och omsorgsboende kommer att komma upp på nästa 

sammanträde. Vård- och omsorgsnämnden behöver ta ställning till det överskott av platser som 

öppnandet av Lövsta innebär samt hur man vill gå vidare med Tallgården efter den rapport och 

utredning som erhållits från Hebygårdar i december 2021. 

Gällande covid-läget i kommunen så dyker det upp enstaka fall bland brukare, men inga större 

utbrott. Vaccination av dos fyra är på ingående. Förvaltningen fortsätter arbeta preventivt och är 

noga med hygienrutinerna. 

Vård- och omsorgsnämnden har frågat om språkstödjare och språkombud. Förvaltningen 

informerar att det finns ca 15 stycken språkstödjare som jobbar kvar av de 22 som utbildats 

tidigare. Förra året utbildades åtta stycken språkombud och förvaltningen planerar att utbilda 

ytterligare 15 stycken språkombud genom att ansöka om medel för detta. Dessa språkstödjare 

och språkombud är spridda i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Von § 43 Dnr VON/2019:15 759 

Rapport från sociala utskottet 
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 sammanträden utifrån utskottets 

föredragningslistor. 

 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista 16 februari 2022. 

Föredragningslista 21 februari 2022. 

Föredragningslista 24 februari 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


