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VON § 81 Dnr 2022/000135 
 
Information från hälso- och sjukvården 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om den lokala handlingsplanen för 
ökad patientsäkerhet: 

• Arbetsgrupp 

• Arbetssätt  

• Mall  

• Verktyg 

• Process.  
 
Vidare lämnas information om att hela äldre- och LSS-omsorgen nu arbetar 
med digital signering.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 82 Dnr 2022/000134 
 
Kvalitetsledningssystem 
 
Ärende 
Ledningssystemet är ramen för det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs 
vid vård- och omsorgsförvaltningen. Här anges hur verksamhetens 
företrädare ska ansvara för olika delar. Kopplat till ledningssystemet finns 
de rutiner och riktlinjer som har arbetas fram för att det dagliga arbetet ska 
kännetecknas av kvalitet och en trygg och säker vård, omvårdnad och 
respekt för alla de personer som kommer i kontakt med våra verksamheter.  
 
Ledningssystemet ska bidra till att göra det möjligt för ledningen att styra 
verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.  
Syftet med ledningssystemet är att ge goda förutsättningar för att dels 
planera för verksamheten men också avseende kontroller, uppföljningar och 
utvärdering. 
 
Åtgärder prioriteras inom organisationen som säkerställer både kunskap om 
och följsamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningssystem. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
Att anta upprättat Kvalitetsledningssystem. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat 
Kvalitetsledningssystem. 
_____ 
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VON § 83 Dnr 2022/000061 
 
Upphävande av principbeslut gällande vaccinationskrav mot 
covid 
 
Ärende 
På nämndssammanträdet 2022-02-02 beslutades om principer för 
vaccination mot Covid-19, för studenter/ arbetspraktikanter och vid 
anställningar/bemanning. Vid sammanträdet beslutades att principbeslutet 
gäller så länge behov kvarstår. 
 
Sedan 1 april 2022 klassas inte covid-19 längre som allmänfarlig- och 
samhällsfarlig sjukdom. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att upphäva beslut fattat den  
2 februari 2022 gällande vaccinationskrav mot covid.  
Nämnden rekommenderar socialchef att uppmuntra medarbetarna att 
vaccinera sig mot covid och säsongsinfluensa. 
_____ 
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VON § 84 Dnr 2022/000131 
 
Rekommendation till beslut om länsgemensam 
hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 
 
Ärende 
Hälso och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 
hälsa och en vård på lika villkor. I regeringsformen lyfts målsättningen att 
alla människor ska uppnå delaktighet och jämställdhet i samhället varför 
det allmänna ska motverka diskriminering av bland annat personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Regionen och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen erbjuda 
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. Sveriges nationella funktionshinderspolitik vilar på 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 
barnkonventionen.  
 
Hjälpmedelsstrategin togs ursprungligen fram för att hitta ytterligare och 
fungerande former för samverkan med målet att nå en jämlik 
hjälpmedelsförskrivning i länet. Med utgångspunkt i den regionala 
samverkansstrukturen sågs ett behov av att uppdatera strategin utifrån nya 
förutsättningar. På uppdrag Länssamverkansgruppen har Hjälpmedelsrådet 
reviderat Hjälpmedelsstrategin utifrån bland annat den digitala 
utvecklingen, samverkan och omställningen Nära vård.  
 
Den reviderade Hjälpmedelsstrategin ersätter den nuvarande 
Hjälpmedelsstrategin. 
 
Beslutsunderlag 
Hjälpmedelsstrategi. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:  
 

• strategin gäller från 2023-04-01. Med denna strategi som grund finns 
rutiner och dokument som mer specifikt anger arbetssätt och rutiner 
för regionen och kommunerna.   

 

• strategin gäller till 2025-03-31, då uppföljning ska ske och beslut tas 
om eventuell revidering eller förlängning. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
_____ 
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VON § 85 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information: 
 

• Införandeprojektet av verksamhetssystemet Combine följer 
planeringen, hela ifo beräknas vara infört februari -23. Därefter 
påbörjas införandet av övrig vård- och omsorgsverksamhet. Detta 
beräknas vara klart senhösten 2023.  

 

• Ny områdeschef  för personlig assistans har anställts, Malin Falk, hon 
tillträder tjänsten 1 febr -23. 

 

• Pandemin fortsätter att påverka verksamheten med fortsatt hög 
sjukfrånvaro och VAB. 

 

• Hälsopaket har delats ut till alla medarbetare som en uppmuntran 
rörelse och må bra-aktivitet. 

 

• Medarbetarenkät genomfördes i oktober. Resultatet och 
handlingsplaner kommer att redovisas under våren. 

 

• Förvaltningens vaktmästare, med 22 års anställning i kommunen, 
kommer att sluta vid årsskiftet.  

 

• Sommarrekryteringen påbörjas efter årsskiftet. Stöd till cheferna 
under perioden februari-augusti kommer att anställas via 
internrekrytering. 

 

• Information/kommentarer till vad som döljer sig bakom fyra rubriker 
som funnits i media senaste veckorna.   

 

• Revisionens granskning av äldreomsorgen. Uppföljning av 
handlingsplanen. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 86 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information: 
 

• Områdeschef Elena Jakobsson tar över ansvaret för Slussen i väntan 
på att ny chef tillträder.  

 

• Balans i kö till säbo. 
 

• Skjuta på planerad kostnadsgenomlysning av äldreomsorgen till 2024 
för att rikta resurserna till LSS. 

 

• Brukarundersökningarna LSS är klara och det visar att brukarna 
känner sig trygga. 

 

• LSS, uppdraget att minska andelen gruppbostäder, det behöver riktas 
fokus på kultur, volym och arbetssätt. Behovsbedömningar av varje 
brukare kommer att genomföras. 

 

• Vännäs kommun/LSS har som pilotkommun, tillsammans med 
hälsocentralen, börjat erbjuda och genomföra hälsoundersökningar på 
LSS-boenden för personer som fyller 40, 50 och 60 år. 

 

• Försök att nå nollvisionen på läkemedelsavvikelser. 
 

• Sommarutvärderingen.  
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av sommaren. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner att kostnadsgenomlysning av äldreomsorgen flyttas till 
2024 för att möjliggöra att resurserna riktas mot LSS under 2023. 
 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 87 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Aktuell information lämnas vid sammanträdet: 
 

• I dagsläget är 10 färre barn placerade jämfört med juli månad.  
 

• Vuxengruppen har minskat antalet placeringar, i dagsläget är inte 
någon placerad. 

 

• Utredningstiderna hålls. 
 

• Öppenvården (behandlingsteamet, stödteamet, jobbsteget) flyttar in i 
nya, gemensamma lokaler och har även en gemensam 
mottagningstelefon. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 88 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning per 31 
oktober, -10,7 milj. 
 
Äldreomsorgen går inte enligt plan då det har tillkommit oplanerade 
leasingkostnader under året. 
 
IFO har bromsat underskottet. 
 
Förvaltningsledningen föreslår åtgärder löpande, men individärenden som 
kommer under året är svåra att förutse. 
 
Vid sammanträdet framför nämnden önskemål om tydligare redovisning 
vad placeringarna inom ifo kostar. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Nyckeltal. 
Försörjningsstödets utveckling. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet. 
 
Nämnden ser allvarligt på det ekonomiska läget och uppdrar till 
socialchefen att fortsätta arbetet med att nå budget i balans. 
_____ 
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VON § 89 Dnr 2022/000065 
 
Budget 2023 och verksamhetsplan 2023 - 2025 
 
Ärende 
Den strategiska planeringen för Vännäs kommun omfattar en rullande 
treårsperiod. Kommunfullmäktige antar budgeten som omfattar mål och 
resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna och styrelsen. 
Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna.  
Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna 
verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta 
måluppfyllelsen på nämndnivå. 
 
Beslutsunderlag 
Budget. 
Verksamhetsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:  
                      
Att nämnden antar upprättad Verksamhetsplan 2023-2025 
 
Att fortsätta effektiviseringsarbetet IFO, minskad andel placeringar,– 5 mkr.                    
 
Att fullfölja beslutet att minska boendeplatser / gruppbostad LSS, 
 -2 mkr.     
 
Att effektivisera Daglig verksamhet -0,2 mkr. 
 
Ärendets behandling 
Budgeten har förhandlats med fackliga representanter. Enighet har nåtts 
med samtliga. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden antar upprättad Verksamhetsplan 2023-2025. 
 
Fortsätta effektiviseringsarbetet IFO, minskad andel placeringar, – 5 mkr.                    
 
Fullfölja beslutet att minska boendeplatser / gruppbostad LSS, -2 mkr.     
 
Effektivisera Daglig verksamhet -0,2 mkr. 
_____ 
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VON § 90 Dnr 2022/000126 
 
Taxa och tillämpningsföreskrifter för insatser enligt SoL inom 
äldre- och LSS-omsorgen år 2023 
 
Ärende 
Varje år görs en genomgång och justering av avgifterna inom Vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde. Basbelopet styr nivån på maxtaxa för 
enskild brukare och högsta avgift beslutas när nytt basbelopp fastställs.  
 
Taxa för kosten på särskilt boende och korttidsboende följer 
kostverksamhetens avgift för lunch och middagsmål + 23,80 kr/dag för 
frukost, mellan/kvällsmål och kaffe. 
 
Trygghetskamera föreslås fortsätta vara kostnadsfritt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Taxa. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
Att bifalla föreslagna justeringar för gällande taxa och  
tillämpningsföreskrifter   
Att trygghetskamera ska vara kostnadsfritt. 
Att justeringarna ska gälla fr.o.m. 2023-01-01 
Att beslut om taxa kan omprövas vid prisförändringar. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Att bifalla föreslagna justeringar för gällande taxa och  
tillämpningsföreskrifter.   
 

• Att trygghetskamera ska vara kostnadsfritt. 
 

• Att justeringarna ska gälla fr.o.m. 2023-01-01. 
 

• Att beslut om taxa kan omprövas vid prisförändringar. 
_____ 
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VON § 91 Dnr 2022/000039 
 
Social upphandling tvätt och städ Hemtjänsten 
 
Ärende 
Information om arbetet med upphandling lämnas på sammanträdet. 
 
Umeås upphandlingsbyrå har hjälpt till med att ta fram 
upphandlingsunderlagen och dessa kommer att läggas ut i dag.  
Om upphandlingen löper som förväntat sjösätts förändringen 1 april -23. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 92 Dnr 2022/000114 
 
Beslutsattestanter 2022 - 2023 
 
Ärende 
Beslutsattestantförteckningen ska revideras en gång per år eller vid 
förändringar av beslutsattestanter. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsattestantförteckning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer beslutsattestantförteckning för 
perioden 2022-12-01 – 2023-11-30. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer beslutsattestantförteckning för 
perioden 2022-12-01 – 2023-11-30. 
_____ 
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VON § 93 Dnr 2022/000136 
 
Avtal intraprenad 
 
Ärende 
Nämnden har sedan 2014 avtal om intraprenad med Lyans 
korttidsboende/korttidsvistelse inklusive Lyans korttidstillsyn. 
Avtalstiderna har sedan dess löpt under treårsperioder 2014-2016 och 2017-
2020. Inför 2021 fördes dialog med intraprenaden kring deras önskemål om 
fortsatt driftsform.  När ingen fördjupad uppföljning av intraprenadens 
betydelse för hela nämndens måluppfyllelse har skett sedan starten 2014 så 
bedömdes en sådan behöva ske. Nuvarande avtal att underteckna beslutades 
gälla 2021-01-01 till 2022-12-31, två år i stället för som tidigare tre år. 
Socialchef skulle under avtalsperioden utvärdera Intraprenadens betydelse 
för hela nämndens måluppfyllelse. 
 
Intraprenadchefen var en av initiativtagarna till att Lyan idag är 
intraprenad. Hennes motivation och vilja att skapa förutsättningar för en 
välfungerande intraprenadverksamhet har gjort att Lyan är enda 
kvarvarande intraprenad av samtliga tre som startades 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
Att avtalet mellan vård- och omsorgsnämnden och Intraprenaden Lyan 
gäller med nuvarande utformning perioden 2023-01-01-2025-12-31. 
 
Att beslutet vid behov kan omprövas under avtalsperioden. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Avtalet mellan vård- och omsorgsnämnden och Intraprenaden Lyan gäller 
med nuvarande utformning perioden 2023-01-01-2025-12-31. 
 
Beslutet kan vid behov omprövas under avtalsperioden. 
_____ 
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VON § 94 Dnr 2022/000123 
 
Kompetens- och utvecklingsplan 
 
Ärende 
Syftet med kompetensutvecklingsplanen är att säkerställa att ny personal 
inom Vård och omsorgsförvaltningen får en grundläggande 
introduktionsutbildning i samband med att de börjar sitt arbete. Dessutom 
att personal ska ges möjlighet till kompetenshöjande insatser för att 
möjliggöra individuell och verksamhetsmässig kompetenshöjning.  
 
Att det finns en plan för hur nämnden säkerställer och prioriterar 
kompetenshöjning för medarbetare är av stor betydelse för nämndens 
möjligheter att säkerställa en god säker och trygg vård- och omsorg.  
 
Tidigare plan har inte innehållit plan för IFO. 
 
Beslutsunderlag 
Kompetensplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås: 
Att anta upprättad kompetensutvecklingsplan 2022. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ledamot Ingmarie Lindqvist (C) föreslår att en uppföljning/utvärdering av 
kompetens- och utvecklingsplanen ska ske regelbundet.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att anta upprättad kompetens- och utvecklingsplan. 
En uppföljning/utvärdering sker vid nästa revidering. 
_____ 
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VON § 95 Dnr 2022/000128 
 
Riktlinje för vård- och omsorgsnämndens beredningsprocess 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en riktlinje för vård- och 
omsorgsnämndens beredningsprocess. 
Riktlinjen utgår ifrån hur förvaltningen arbetar i dagsläget men tydliggör 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Riktlinje. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens beredningsprocess antas. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinjer för beredningsprocess enligt 
upprättat förslag. 
_____ 
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VON § 96 Dnr 2022/000125 
 
Sammanträdestider 2023 
 
Ärende 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2023. 
 
Sammanträdesplanen ska, innan nämndens fastställande, kompletteras med 
ett datum i slutet av januari månad för ett sammanträde för arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2023. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2023. 
_____ 
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VON § 97 Dnr 2022/000060 
 
Redovisning av ej verkställda beslut 
 
Ärende 
Kommunen är enligt lag skyldig att rapportera samtliga gynnande beslut 
som inte har verkställts inom tre månader, Syftet är att stärka 
rättssäkerheten för enskild som beviljats bistånd. När en beviljad insats inte 
har verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera detta till 
kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Nämnden ska även rapportera om en insats avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
För perioden 20220901-221031 har 16 beslut rapporterats som ej 
verkställda alternativt insats som avbrutits och inte verkställts på nytt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
att godkänna rapporten avseende perioden 20220901-20221031 om ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL.  
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till 
kommunrevisorerna. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner rapporten avseende perioden 20220901-20221031 om 
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL.  
 
Nämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och till 
kommunrevisorerna. 
_____ 
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VON § 98 Dnr 2022/000001 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
1. Ifo 13 september - 20 november. 
2. Familjerätt 13 septembe3r - 20 november. 
3. Äldre- och LSS-omsorg 13september - 20 november. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 
_____ 
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VON § 99 Dnr 2022/000002 
 
Meddelanden 2022 
 
Ärende 

1. Lex Sarah rapporter. 
2. Arbetsmiljöverkets beslut i ärende 2022/004662. 
3. Skrivelser med synpunkter på beslut om avveckling av Tväråbäcks 

gruppbostäder. 
4. IVO-beslut hemtjänsten. 
5. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och 

autism. 
 

6. Minnesanteckningar från Migrationsrådet den 14 oktober.  
7. Protokoll Samråd vård och omsorg, 2022-10-14. 
8. Protokoll Hjälpmedelsrådet, 2022-10-10. 
9. Minnesanteckningar Frivilligcenter 2022-09-28. 
10. Patientnämnden Tjänsteskrivelse och rapport om påminnelser på 

begäran om yttrande T1 och T2 2022. 
 

11. Patientnämnden Tjänsteskrivelse och sammanställning, 
patientärenden T2 2022. 

12. Protokoll Hjälpmedelsrådet 2022-09-12. 
13. Regionala utvecklingsförvaltningens sammanträdesprocess 2023. 
14. Protokoll Hjälpmedelsrådet 2022-11-07. 
15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21, ekonomisk uppföljning 

vård- och omsorgsnämnden. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 100 Dnr 2022/000011 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en uppföljning av fattade beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ärendena Boendestruktur LSS, Uppföljning av ifo-verksamheten, 
Revisionens granskning av äldreomsorgen samt Upphävande av 
principbeslut gällande vaccinationskrav mot Covid anses färdigbehandlade 
och stryks från listan. 
_____ 
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