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VON § 1 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från verksamheten. 
 
Corona  
Det är ett ansträngt läge personalmässigt i verksamheterna. Alla 
verksamheter är drabbade av hög frånvaro men hemtjänsten har drabbats 
hårdast.  
Antigentester har levererats vilket medför att verksamheten nu kan komma i 
gång med regelbunden testning av personal inom säbo och äldreboenden 
inom LSS.  
 
Kommunens interna restriktioner förlängda till 31 mars. 
 
Övrigt 
Kommunens personalchef slutar under våren. 
 
ASSR och Kommunal har gemensamt lämnat en 6:6a anmälan till 
Arbetsmiljöverket då man anser att arbetsgivaren inte gör det man ska för 
att kommatillrätta med inomhusluften på Stamhemmanet. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 2 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas, enligt nämndens önskemål, information om 
läget inom ifo-verksamheten. 
 
Dagarna före jul skickade socialchefen ett brev till nämnden med 
information om det ansträngda läget inom ifo-verksamheten. Det är 
fortfarande ansträngt men de har arbetat ikapp. Personalsituationen börjar 
stabilisera sig. En hyrsocionom finns på plats under några månader.  
 
Genomlysning av ifo har påbörjats och kommer att genomföras under våren. 
 
Biståndshandläggarna kommer att fr.o.m. mars månad organisatoriskt ligga 
under ifo-chef. 
 
Försörjningsstödet fortsätter att gå bra och ge effekt. Försörjningsstöd går 
att söka digitalt, via e-tjänst.  
 
Behandlingsteamet och stödteamet har ökat samarbetet. Behandlingsteamet 
arbetar närvarofrämjande tillsammans med skolan.  
Arbetet med att få till ett fungerande HLT har varit lönsamt. De respektive 
nämnderna kommer att ha en gemensam work shop under våren med fokus 
på HLT-arbetet. 
 
Förslag vid sammanträdet 
Hans-Inge Smetana (KD) yrkar på att denna punkt fortsätter att vara ett 
stående ärende på nämndens sammanträden även under 2022. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
 
Beslutar att ärendet fortsätter vara på dagordningen hela 2022. 
_____ 
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VON § 3 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om pågående omstrukturering inom 
LSS-omsorgen och äldreomsorgen. 
 
ÄO: 
Ombyggnationerna av fd. Slussen till ett nytt säbo följer tidsplanen. 
Inflyttning sker under mars månad och i samband med detta stängs en 
avdelning på Borgmästargården. Anhöriga till boende på den berörda 
avdelningen är positiva till flytten.  
I dagsläget har vi 80 säbo-platser och ska minska ner till 76.  
 
Kön till säbo varierar mellan 6 - 9 personer. Endast en person har gått över 
3 månaders väntetid, men denne har växelvård. 
 
Under julen var det högt tryck på utskrivningsklara från sjukhuset.  
 
LSS: 
Arbetet för omstrukturering fortsätter. Det finns flera tomma platser inom 
verksamheten. Nya brukare har flyttat till Liljas väg.  
 
Daglig verksamhet är igång, vi har inte behövt stänga där trots hög 
personalbrist inom gruppbostäder.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 4 Dnr 2022/000005 
 
Principbeslut gällande tillhandahållande av praktikplatser för 
vårdstudenter som är ovaccinerade mot covid-19 samt principer 
vid nyanställningar 
 
Ärende 
Västerbotten har som region i november 2021 beslutat att medicin- och 
vårdstudenter som är ovaccinerade mot covid-19 inte får göra sin praktik i 
regionens verksamhet. Fler regioner följer Västerbotten i sina beslut. Frågan 
om inte också Vännäs på förvaltningsnivå också bör fatta ett sådant 
principiellt beslut har aktualiserats.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har under pågående pandemi vidtagit 
omfattande åtgärder i syfte att förhindra att äldre och sköra omsorgstagare 
utsätts för smitta. Följsamheten av rådande riktlinjer och rutiner bedöms 
som goda. Vaccinationsviljan är också mycket hög hos både personal och 
omsorgstagare vilket är positivt med hänvisning till att 
Folkhälsomyndigheten är tydlig med att vaccinering det bästa sättet att 
undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. 
Med hänvisning till fortsatt pandemi behöver förvaltningen fortsätta göra 
allt för att skydda sköra omsorgstagare och bör därför inte erbjuda vårdnära 
praktikplatser till ovaccinerade. Studenter behöver ju till skillnad från 
personal inte finnas på plats för att upprätthålla en trygg och säker vård- 
och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Att vård- och omsorgsnämnden med hänvisning till pågående pandemi och 
de risker som finns vid förekomst att av smittspridning beslutar: 
att ställa sig bakom föreslagna principer gällande studenter, 
arbetspraktikanter och nyanställningar 
att principbeslutet gäller så länge behov kvarstår. 
 
Ärendets behandling 
Information till samverkansgruppen 31 januari -22. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Med hänvisning till pågående pandemi och de risker som finns vid 
förekomst att av smittspridning beslutar vård- och omsorgsnämnden: 
 
att ställa sig bakom föreslagna principer gällande studenter, 
arbetspraktikanter och nyanställningar 
 
att principbeslutet gäller så länge behov kvarstår. 
_____ 
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VON § 5 Dnr 2022/000006 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet redogörs för bokslut och verksamhetsberättelse 2021. 
 
Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2021, -4,3 mkr. Procentuell 
avvikelse mot budget, 1,91%. Förändring mot prognos 2021-08-31, -1,7 mkr.  
 
IFO – 2,9 mkr där största påverkan varit ökat behov av skyddsplaceringar 
barn-unga under hösten.  Placeringar i skyddat boende för våldsutsatta har 
varit högre än tidigare år. Avvikelse från prognos 21-08-31 -2,4 mkr. 
 
LSS – 4,1 mkr där största påverkan varit enskilda och mycket kostsamma 
behov inom gruppbostad och personlig assistans.  
 
HSL + 1,3 mkr där största påverkan varit pågående pandemi med en mycket 
hög personalfrånvaro som följd i kombination med vikariebrist samt 
tillskott i form av statsbidrag.  
 
Pandemipåverkan i resultatet:  
1,5 mkr Covidteam och 1,5 mkr skyddsutrustning. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 
för 2021 och överlämnar det till kommunstyrelsen.  
_____ 
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VON § 6 Dnr 2022/000018 
 
Hantering av underskott 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämndens resultat 2021, -4,3 mkr. Det är en procentuell 
avvikelse mot budget med 1,91% och en förändring mot prognos 2021-08-31 
med -1,7 mkr.  
 
Under 2021 beslutade nämnden, efter genomlysningar av effektiviteten, 
genomföra strukturella förändringar inom området LSS. Ett 
omställningsarbete har påbörjats men bedöms inte kunna genomföras för 
full planerad effekt 2022. Beslut om att minska andelen platser på särskilda 
boenden från 84 till 76 platser är taget och förväntas ge effekt 2022, även 
om viss osäkerhet råder. En minskning av platserna behöver anpassas till 
platsomsättningen som helhet och var lediga platser uppstår.  
 
Undantaget IFO gör nämndens verksamheter sammantaget ett bättre 
resultat 2021 i jämförelse med prognosen. IFO har avvikelse från prognos, -
2,4 mkr och nämnden som helhet -1,7 mkr. 
Resultat IFO 2021, -2,9 mkr och här har största påverkan varit höstens 
omfattande behov av skyddsplaceringar.  
 
ANALYS 
Nämndens resultat visade 2019, -17,6 mkr, 2020, - 10 mkr och nu 2021, -4,3 
mkr. Även om nämndens förutsättningar kan variera och påverkas av yttre 
faktorer mellan åren så visar resultat 2021 att de åtgärder som nämnden 
beslutat om ger effekt över tid och bidrar till måluppfyllelse.  
 
Det är av betydelse att effektiviseringsarbetet fortgår och att nämnden 
skapar resursmässigt utrymme att möta både nuvarande och kommande 
behov för en trygg och säker vård- och omsorg. Nämnden behöver därför 
fortsätta arbeta proaktivt, med arbetssätt och volymer.  
 
Beslutar Kommunfullmäktige att nämnden ska ta med underskottet i budget 
2022 kan detta påverka och bidra till behov av att finna mer kortsiktiga 
besparingar som riskerar fördyra på sikt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår till kommunfullmäktige med ovan 
analys och motivering: 
Att nämndens underskott – 4,3 mkr inte överförs till nämndens budget 
2022. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår till kommunfullmäktige med ovan 
analys och motivering: 
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Att nämndens underskott – 4,3 mkr inte överförs till nämndens budget 
2022. 
_____ 
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VON § 7 Dnr 2022/000017 
 
Utdelning ur Sociala samfonden 
 
Ärende 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag 2015-08-26 att utforma riktlinjer och 
rutiner för det praktiska genomförandet för nyttjande av Sociala 
samfondens medel utifrån att Länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att 
nämnden får förbruka innestående medel till avsedda ändamål. Stiftelsens 
tillgångar var vid tillfället cirka 110 000 kr. Redovisning sker årligen vid 
första nämndsammanträdet efter årsskiftet.    
 
Under 2021 planerades för att fondens medel skulle bidra till social 
julaktivitet för äldre i ordinärt boende som led i att mildra pandemins 
konsekvenser av ökad isolering. Med hänvisning till pandemiläget november 
och december kunde inte detta genomföras.  
Under 2022 planeras medlen nyttjas till social aktivitet för personer i 
ordinärt boende utifrån samma syfte som 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen om sociala samfonden antecknas till 
protokollet. 
_____ 
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VON § 8 Dnr 2022/000009 
 
Delegation i brådskande fall 
 
Ärende 
Enligt 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725) får nämnden utse ordförande 
eller annan ledamot att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar enligt 6 kap 39 § kommunallagen 
(2017:725) till nämndens ordförande samt nämndens vice ordförande, i de 
fall ordföranden inte kan nås, att besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 
Beslutet gäller från och med 2 februari 2022 och tills vidare. 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana (Kd) yrkar att nämnden återremitterar detta ärende för 
att tydliggöra vilka specifika ärenden utöver gällande delegationsordning vi 
ytterligare behöver delegera, denna gång till nämndens ordförande.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras i enlighet med Smetanas yrkande. 
_____ 
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VON § 9 Dnr 2022/000016 
 
Riktlinjer avseende skyddade personuppgifter 
 
Ärende 
Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer avseende hanteringen av 
skyddade personuppgifter. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinje avseende skyddade 
personuppgifter enligt upprättat förslag. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinje avseende skyddade 
personuppgifter enligt upprättat förslag. 
_____ 
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VON § 10 Dnr 2021/000144 
 
Revisionens granskning av framtidens äldreomsorg i Vännäs 
 
Ärende 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vännäs kommun 
granskat om vård- och omsorgsnämnden säkerställt att arbetet med 
planering och anpassningar till framtidens äldreomsorg bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. Information om rapporten lämnades vid 
arbetsutskottets sammanträde den 15 december därefter har socialchef 
skrivit en handlingsplan som presenteras vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 
handlingsplan. 
 
Förslag under sammanträdet 
Maria Olofsson (C) yrkar på att åtgärder i handlingsplanen följs upp i slutet 
av året.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagen handlingsplan. 
 
De åtgärder som finns i handlingsplanen kommer att följas upp i slutet av 
året.   
_____ 
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VON § 11 Dnr 2021/000002 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 
Meddelanden som inkommit efter nämndens sista sammanträde 2021 fram 
till den 31 december 2021. 
 

1. Kvalitetsavvikelser 2021. 
2. Förvaltningsrättens beslut avseende överklagande av nämndens 

beslut 2021-09-15 § 57.  
3. Kommunstyrelsens beslut 2021-11-22 § 120: Vård- och 

omsorgsnämndens äskande om medel från buffert för budget 2022. 
4. Migrationsverket: Fastställande av anvisningsandelar avseende 

asylsökande ensamkommande barn 2022. 
5. Protokoll Samråd vård och omsorg. 
6. Protokoll Länssamverkansgruppen. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet. 
_____ 
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/f6f76292-fa18-47dc-926b-811ac3a14e8c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

15(20) 

2022-02-02 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 12 Dnr 2022/000002 
 
Meddelanden 2022 
 
Ärende 
Meddelanden januari 2022. 

1. Utdelning ur Emil Lagerqvists stiftelse. 
2. Avtal vård- och omsorgscollege. 
3. Lex Sarah rapport. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 13 Dnr 2021/000001 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Delegationsbeslut perioden 15 november - 31 december. 

1. Ordförandebeslut. 
2. Individ- och familjeomsorgen. 
3. Familjerätten. 
4. Äldre- och LSS-omsorgen inkl färdtjänst. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 14 Dnr 2022/000001 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
Delegationsbeslut 1 - 31 januari 2022. 

1. Individ- och familjeomsorgen. 
2. Familjerätten.  
3. Äldre- och LSS-omsorgen inkl färdtjänst. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 15 Dnr 2022/000011 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid sammanträder görs en uppföljning av nämndens fattade beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Genomgång av uppföljningslistan antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 16 Dnr 2022/000004 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Vi vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 september 2021 
lämnades information om planering av lager för skyddsutrustning. Det 
informerades även om att nämnden vid februari månads sammanträde 
skulle få en rapport/beslutsunderlag för hur nämnden själv och som back up 
åt hela kommunen skulle hantera och agera för att tillhandahålla och säkra 
tillgången av skyddsutrustning. 
 
Vid tidpunkten för "löftet" fanns en ambition att det skulle ha hunnit läggas 
mer resurser på frågeställningen och att det samtidigt skulle komma några 
mer tydliga direktiv centralt ifrån på både scenarios, tidsaspekter och 
volymer. Vid tidpunkten var det också aktuellt att avsluta det regionala 
samarbetet kring gemensam inköpscentral- och lagerhållning.  
 
I nuläget finns nödvändig skyddsutrustning på lager för nämnden och för att 
trygga situationen börjar så sakteliga enheter återgå till rutinen att själva 
beställa den skyddsutrustning som används dagligen oavsett om det råder 
pandemi eller inte för att inte helt tömma lager.   
 
AMV har listat vad som krävs för utrustning som skydd för personalen som 
kommunen följer men volymen av detta styrs helt av olika tänkbara 
scenarios. Vad gäller läkemedel och sjukvårdsmaterial är detta i huvudsak 
inte kommunens ansvar att hålla beredskapslager men bör delvis beaktas 
och frågor om detta följas.  
 
Dialoger om utrustningslager förs i socialchefsnätverket. Ett nationellt 
direktiv är välkommet. Det finns idag inga nationella riktlinjer för hur stora 
kommunernas lager av skyddsutrustning bör vara utifrån olika 
krisscenarier, ej heller vilken slags utrustning som ska finnas eller hur länge 
den ska räcka. 
Det finns en del frågeställningar och ett delbetänkande som kanske kan ge 
viss vägledning. Slutbetänkandet ska lämnas till regeringen senast den 28 
februari. 
  
När det fortfarande saknas tydliga och lättillgängliga nationella 
riktlinjer/direktiv så blir framtagandet för beslut betydligt mer 
resurskrävande än vad som skulle varit nödvändigt om nationellt underlag 
funnits.  
 
Resurser som inte finns med hänvisning till förvaltningens rådande 
arbetssituation. Något förslag till beslut gällande kommunens lagerhållning 
av skyddsutrustning kan därför inte lämnas på februarinämnden utan 
behöver skjutas fram till tydligare direktiv kommer. Fram till dess kommer 
förvaltningen att utifrån rådande situation göra vad som går för att 
säkerställa att nödvändig utrustning finns för att hantera nuvarande 
situation.  
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Förvaltningen fortsätter följa frågan, föra dialoger med ambitionen att så 
snart det bedöms möjligt upprätta förslag på beslut om kommunens 
lagerhållning /skyddsutrustning. 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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