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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2022-12-15  

Tid och plats  

2022-12-15 klockan 09:30-15:15 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), Bernt-Erik Rutström (S), 

Malin Strömberg (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anne-Charlotte Mattsson (L), Berith Röjerås (C), Gunilla Hamrin (S), Tomas Persson (S), Mikael Forsberg 

(MP) 

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Åsa Johansson, Förvaltningschef VoF, Anna Pierrou, verksamhetschef 

individ och familjeomsorg, Karin Johansson, verksamhetschef vård- och omsorgsboende, Jenny Bengts, 

förvaltningsekonom §§ 142-143, Erik Jansson, verksamhetscontroller § 146, Jenny Johnsson, enhetschef IFO 

vuxen § 145, Marlene Östlund, socialsekreterare § 145, Sol Sommarbro, boendestödjare § 145 

Val av justerare 

Karl-Arne Larsson (C) 

Tid och plats för justering 

2022-12-19 i Folkets hus, Heby  

Justerade paragrafer 

§ 136- § 147 

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Annika Krispinsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Karl-Arne Larsson, justerare 

 _______________________________________________________________  

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

Organ 

Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-12-15 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-12-19 

Datum då anslaget tas ned 

2023-01-10 

Underskrift 

_______________________ 

Jenny Tobiasson 

  



PROTOKOLL 
2022-12-15 
Vård och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(16) 

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

Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................................................................................................ 5 

Sammanträdesdagar 2023 (januari) ................................................................................................................................................... 6 

Rapport från social utskottet .................................................................................................................................................................. 7 

Information och rapporter ....................................................................................................................................................................... 8 

Internkontroll 2023 .................................................................................................................................................................................... 9 

Budgetuppföljning .................................................................................................................................................................................... 10 

Verksamhetsplan med detaljbudget ................................................................................................................................................. 11 

Översyn platser vård- och omsorgsboende – information kring Tallgården ................................................................. 12 

Projekt - Bostad först  Revidering av riktlinje för individ och familjeomsorg samt delegationsordning .......... 13 

Information Lövsta ................................................................................................................................................................................... 15 

Verksamhetsrapport ................................................................................................................................................................................ 16 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-15 
Vård och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(16) 

Von § 136   

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 följande fråga som besvaras under verksamhetsrapporten: 

- Hur ser det ut med den palliativa hemsjukvården i kommunen? 

 

Ordförande fastställer föredragningslistan. 
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Von § 137 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 §§ 311 - 355 

Attestlista, utskriven 2 december 2022 

Delegationsrapport vård och omsorg november 2022 

Delegationsrapport vård och omsorg november 2022 – antal beslut 

Delegationsrapport IFO november 2022 

Delegationsrapport IFO november 2022 – antal beslut 
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Von § 138 Dnr VON/2022:140 006 

Sammanträdesdagar 2023 (januari) 
Vård och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att flytta sammanträdet 25 januari 2023 till den 18 
januari 2023.  

 

Sammanfattning 

På grund av att planeringen blivit fel vad gäller ordningen på Sociala utskottet och Vård- och 

omsorgsnämndens sammanträdesdatum i januari. Flyttas sammanträdet 25 januari 2023 till den 

18 januari 2023.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 29 november 2022 

 

 

Delges 

Kalendariet 
Sociala utskottet 
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Von § 139 Dnr VON/2019:15 759 

Rapport från social 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, 21 november 2022 
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Von § 140 Dnr VON/2022:10 009 

Information och rapporter 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 
Kf § 95/2022 
Ks § 214/2022 + bilaga 

 

Beslutsunderlag 

Kf § 95/2022 
Ks § 214/2022 + bilaga 
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Von § 141 Dnr VON/2022:154 001 

Internkontroll 2023 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Internkontrollplan för år 2023 angående taxor och avgifter antas. 
 

Sammanfattning 

Genom en god intern kontroll skapas förtroende för Heby kommun och den service som 

kommunen erbjuder. Varje nämnd ansvarar för att besluta om intern kontroll för sina 

ansvarsområden i enlighet med kommunstyrelsens riktlinje. 

Vård- och omsorgsnämnden har för 2023 valt att fokusera på taxor och avgifter som 

kontrollområde för den interna kontrollplanen. Taxor och avgifter är en stor del av den enskildes 

utgifter varje månad, därför är det av vikt att säkerställa att kommunen har en rimlig avgiftsnivå 

och en tillräcklig faktureringsrutin. 

De kontroller som föreslås ska redovisas till nämnden i samband med andra delårsbokslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 28 november 2022 

Intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämndens verksamheter för 2023 

 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Förvaltningschef VOF 
Utvecklingschef VOF 
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Von § 142 Dnr VON/2022:32 042 

Budgetuppföljning 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger rapporten till 
handlingarna.  

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

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föredrar månadsrapport för november 2022 med kommentarer samt går igenom 

åtgärder för ekonomi i balans och det fortsätta arbetet under 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport november 2022 

Åtgärder för ekonomi i balans 

 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommunstyrelsen 
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 Von § 143 Dnr VON/2022:44 041 

Verksamhetsplan med detaljbudget 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 med redaktionell ändring antas. 
 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om verksamhetsplan 2023 med följande 

huvudsakliga innehåll: 

 Beskrivning av nämndens huvudsakliga ansvarsområde utifrån reglementet 
 Internkontrollplan 
 Effektmål 
 Detaljbudget 2023 

 

Nämnden genomför en redaktionell ändring av sista stycket på sida 9 i verksamhetsplanen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 6 december 2022 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 

 

 

Delges 

Förvaltningschef  
Verksamhetschef IFO/Bistånd  
Verksamhetschef vård och omsorg  
Utvecklingschef 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Von § 144 Dnr VON/2021:28 735 

Översyn platser vård- och omsorgsboende – 

information kring Tallgården 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Under nästa vecka kommer förvaltningen, lokalstrategen och Hebygårdar genomföra ett möte där 

de diskuterar processen och analysen som ska göras gällande Tallgården.  

Verksamhetschef informerar om arbetet med att tömma Tallgården. Några brukare har fått plats 

på Kvarnängen och Liljebacken och kommer att flytta inom kort. Vad gäller personalen så har 

nästan alla fått sitt förstahandsval och några väljer att gå i pension lite tidigare. Tillträde till deras 

nya arbetsplatser sker enligt överenskommelse.     

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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Von § 145 Dnr VON/2022:164, VON/2022:95, VON/2022:75 047, 750, 002 

Projekt - Bostad först  

Revidering av riktlinje för individ och familjeomsorg samt 

delegationsordning 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att införa Bostad Först. 
 Föreslagen ändring i riktlinjer för individ och familjeomsorg antas. 
 Föreslagen ändring i Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning antas.  

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har beviljat Heby kommun statsbidrag för att starta verksamhet enligt metoden 

Bostad Först under år 2022. Vård- och omsorgsnämnden har att ta ställning till förslag till beslut 

att införa Bostad Först som metod i riktlinjer samt beslut om förslag till delegation. Införandet 

föreslås finansieras med externa medel i form av statsbidrag. I Regeringens nationella strategi för 

åren 2022-2026 för hur Sverige ska motverka hemlöshet är ett av målen att metoden Bostad 

Först ska införas nationellt. Bostad först riktar sig till personer som behöver ett omfattande stöd 

för att komma ur hemlöshet t.ex. personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende 

och annan psykiatrisk diagnos. Bostad först är en beprövad metod som går på tvärs med 

inarbetade syn- och arbetssätt. Synen på bostaden som en grundläggande mänsklig rättighet och 

en förutsättning för att kunna förbättra sin situation och integration i samhället, och vikten av den 

hemlöses rätt att välja bostad, vård och behandling, står långt från trappstegsmodellens synsätt 

där fokus är på stegvis kvalificering och kontroll. Bostad Först tycks vara en kostnadseffektiv 

insats med starkt stöd i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Frågan är inte 

längre om kommuner bör ställa om till arbete med Bostad först – utan hur en sådan omställning 

ska ske. 

Förslaget innebär att vi ska införa metoden Bostad först i enlighet med de förutsättningar för 

statsbidrag som Socialstyrelsen satt upp för att på så sätt kunna finansiera uppstart med externa 

medel. Det kommer att finnas behov av ekonomiska resurser för genomförande 2023 men 

Socialstyrelsen har utlyst medel även för år 2023-2026 där vi har för avsikt att söka medel. 

Målsättningen är att implementering av Bostad först över tid ska medföra minskade kostnader 

och goda utfall och därför på sikt möjliggöra en framtida implementering inom budgetram.  

Förslag till revidering av riktlinjer samt delegationsordning 

Med anledning av förslag till beslut att införa ”bostad först” föreslås härmed ett tillägg till 

nuvarande riktlinjer för individ och familjeomsorg (HebyFS 2022:22) med följande lydelse nedan. 

En ytterligare revidering av formulering kommer att ske i samband med redan planerad 

revidering av riktlinjerna för 2023. Detta då mer kunskap om metoden och andra kommuners 

arbete kommer att ha inhämtats. 

Förslag på tillägg i riktlinjer för individ och familjeomsorg på sida 49: 

Insatsen Bostad först: ”Insatsen Bostad först kan beviljas individer med komplex social 

problematik som lever i hemlöshet och samtidigt har ett stödbehov till följd av missbruk och 

beroende och/eller annan psykisk sjukdom. Metoden Bostad först utgår från att människor 
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behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina övriga problem. Syftet är att få 

boendestabilitet genom att få en bostad och sedan samtidigt erbjudas individuellt stöd anpassat 

utifrån sina egna mål och behov av stöd.  

Förutsättningar för att beviljas insatsen Bostad först är att den enskilde: 

 är helt bostadslös i enlighet med Socialstyrelsens definition, står långt från ordinarie 

bostadsmarknad och har lång tid i hemlöshet eller som riskerar att inom kort befinna sig i akut 

hemlöshet. 

 har prövat andra insatser så som behandlingshem och/eller stödboende, 

 uttrycker motivation till en förändring av sin livssituation, 

 uttrycker motivation till att ta emot stöd och hjälp, 

 uttrycker motivation till stöd och kontakt av boendestödsteam i lägenheten, 

 vill bo i en hyreslägenhet och ställer upp på och förstår hyreslagstiftningens krav vad det innebär 

att vara hyresgäst (betala hyran, sköta sin lägenhet och inte störa grannar), 

 kan godkänna att relevant information får utbytas mellan socialtjänsten, boendestödsteam och 

fastighetsägare för att möjliggöra bästa möjliga stöd, 

 inte i närtid har historia av våld och hot som kan påverka grannar eller arbetsmiljön för personal, 

 inte bedöms ha hög risk för överdos eller suicid som kräver högre tillsynsnivå än vad insatsen kan 

tillgodose. 

I insatsen ingår stöd i form av boendestödsteam som har kontinuerlig kontakt med den enskilde. 

Stödet avser hjälp att följa hyreslagstiftningens krav samt motivera till individuella stödinsatser 

som kan behövas. Målet med insatsen är att den enskilde ska bo kvar under lång tid och på sikt 

överta förstahandskontraktet. Socialtjänsten gör en bedömning med stöd av 

målgruppsbeskrivningen. Om den enskildes behov på bästa sätt bedöms matchas av insatsen 

Bostad först kan denne beviljas insatsen.” 

Med anledning av införande av bostad först och ändring i riktlinjen för individ och familjeomsorg 

föreslås följande tillägg i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning på sida 15, punkt 

10.2.25.   

Beslutsunderlag 
Bilaga information om projekt - Bostad först 

Beslut från Socialstyrelsen, Dnr 9.1-32022/2022 

Reviderade Riktlinjer HebyFS 2022:22 

Reviderad Delegationsordning HebyFS 2022:19 

 

Delges 

Förvaltningschef  
Samtliga verksamhetschefer VOF – sprid till medarbetare  
Enhetschef IFO vuxen – sprid till medarbetare  
Enhetschef IFO Barn och familj – sprid till medarbetare 
1:e socialsekreterare 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan Styrdokument 

 

10.2.25 Beslut om 

bistånd till 

boende enligt 

Bostad Först 

4 kap 1 § 

SoL 

1:e social-

sekreterare 

 Delegationslista 
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 Von § 146 Dnr VON/2016:6 735 

Information Lövsta 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden redogör för Lövsta.  

21 november 2022 godkändes slutbesiktningen. Tilläggsavtal till hyreskontrakt med fastställande 

av tillträdesdag och bekräftelse för hyrestiden ett för vårdboendet och ett för hemtjänst och 

hemsjukvården är signerat. Den 15 november genomfördes en utbildning på husets teknik. Den 

16 december 2022 överlämnas nyckel och man skriver ett tillträdes protokoll. 

Arbetsgruppen jobbar med inköp av grundutrustning, en detaljerad flyttplan med flyttfirman, 

man genomför utbildningsinsatser och scheman. Information går ut till anhöriga och brukare. Och 

anställningsprocessen är i fullgång med personal till avdelningarna, köket och husvärd samt 

receptionist.  

Man jobbar tillsammans med kommunikationsgruppen inför invigning den 18 januari där man 

genomför en invigningsceremoni. Den 19 januari är det öppet hus för allmänheten med guidning i 

lokalerna. Kommunikationsgruppen kommer att bjuda in med annonsering i de sociala kanalerna.   

Verksamhetscontroller redogör för den ekonomiska delen ÄTA (ändring, tillägg, avgående) blev 

totalt 1,6 mkr. Verksamhetscontroller går även igenom hyresavtalet, där bashyran på 75% blir 

indexjusterad varje år medan den övriga delen på 25% är fast. Man går även igenom brukarhyror 

per lägenhet samt om man har ett parboende.  

Elavtalet för Lövsta ligger initialt på ett eget elavtal med ett rörligt pris. Vid en ny upphandling i 

kommunen tas Lövsta med i anläggningsförteckningen.    

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information  

Power Point 
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 Von § 147 Dnr VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport. 

Det finns enstaka covidfall inom funktionsstöd och äldreomsorgen. Samtliga verksamheter har 

det tufft med vikarier på grund av sjukdom och VAB. Tegelbacken har fullt fokus på flytten till 

Lövsta som närmar sig. Hela Tegelbacken ska även tömmas efter flytten.  

Förvaltningschef informerar om ett brev som inkommit från personal på Rungården som handlar 

om arbetsmiljön. Förvaltningen har påbörjat ett arbete tillsammans med fackliga ombud och 

personalenheten för att hitta lösningar och inledande erbjuder man nu individuella samtal med all 

personal. 

Margaretha Gadde-Jennische (M) anmälda fråga besvaras: 

- Hur ser det ut med den palliativa hemsjukvården i kommunen, man har inte samman modell 
över hela länet, när man strävar efter att ha samma kvalité på vård nationellt. 

Det finns tre olika typer av specialistanknuten hemsjukvård i regionen SAH (Specialistansluten 
hemsjukvård i norduppland) som utgår från Tierp där norra Heby kommun ingår i deras 
upptagningsområde. LAH (Lasarettsansluten hemsjukvård) utgår från Enköping där Södra Heby 
kommun ingår i deras upptagningsområde och den tredje är (avancerad specialistansluten 
hemsjukvård) som arbetar inom Uppsala och Knivsta kommun. Alla dessa tre jobbar på olika sätt 
vilket gör att de inte genomför lika vård i hela regionen. Det finns en blandad arbetsgrupp med 
personer från kommunerna och regionen som arbetar med att ta fram en gemensam modell för 
den specialistanknutna hemsjukvården. 

 

 

 

 

 

 


