
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(9) 

2021-08-25 

 
 

 

  

 

Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs 

Onsdagen den 25 augusti 2021, kl 08:30 – 09:55 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Leif Högbom (S) 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga Närvarande 

 

 

 

Ingela Pettersson, 1:e socialsekreterare, § 30 

Ulrica Westerlund, socialchef 

Christer Hägglund, ekonomicontroller 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2021-09-01 Paragrafer §§ 29-35 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Henric Jakobsson 

 

   

Justerare 

 

Ingmarie Lindqvist 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens 

anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-08-25 

Anslaget sätts upp 2021-09-02 Anslaget tas ned 2021-09-24 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
 

   

https://sign.visma.net/sv/document-check/15eaa758-f5f7-4c1e-9e0e-82c06f7eeb7a

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(9) 

2021-08-25 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
VON AU § 29 Dnr 2021/000004 
Aktuell information 3 

VON AU § 30 Dnr 2021/000011 
Egenkontroll - utredning barn och unga 4 

VON AU § 31 Dnr 2021/000027 
Ekonomisk uppföljning 2021 5 

VON AU § 32 Dnr 2021/000102 
Genomlysning av LSS-omsorgen - uppföljning 6 

VON AU § 33 Dnr 2021/000091 
Våld i nära relationer, Riktlinjer och Rutiner 7 

VON AU § 34 Dnr 2021/000092 
Beslut om ramavtal läkarmedverkan 8 

VON AU § 35 Dnr 2021/000098 
Rutin och handlingsplan för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 9 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/15eaa758-f5f7-4c1e-9e0e-82c06f7eeb7a

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(9) 

2021-08-25 

 
 

 

  

 

 
 

VON AU § 29 Dnr 2021/000004 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen bland 
annat: 
 
o Det har under sommaren varit högt tryck från NUS avseende medicinskt 

färdigbehandlade. Personal har jobbat hårt med hemtagningar. 
 

o Det har varit betydligt svårare än i fjol att få full bemanning inom LSS-
omsorgen och hemtjänsten. De vikarier som arbetat under sommaren har 
varit duktiga.  
 

o Sjuksköterskegruppen har klarat sommaren bra. 
 

o Ifo har haft en relativt lugn sommar. 
 
o Slussen planerar för att flytta under september månad.  
 
Coronaläget   
Det har varit en lugn sommar utan någon smitta i verksamheten. 
Kontorsriktlinjer avseende distansarbete är förlängd till 19 sept.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 30 Dnr 2021/000011 
 
Egenkontroll - utredning barn och unga 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om vidtagna åtgärder efter mottaget 
klagomål. 
 
Uppföljning av ett ärende där arbetsutskottet beviljat förlängd 
utredningstid. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 31 Dnr 2021/000027 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om: 

o ekonomisk uppföljning per 31 juli visar ett underskott om -2,4 milj  
 

o försörjningsstödets utveckling visar en plan kurva. 
 
o nyckeltal. 
 
o arbetet inför tertialrapport 2 börjar nästa vecka. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport. 
Nyckeltal. 
Försörjningsstöd. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 32 Dnr 2021/000102 
 
Genomlysning av LSS-omsorgen - uppföljning 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en uppföljning av den genomlysning som 
genomförts av LSS-omsorgen, förslag till långsiktig strategi presenteras. 
 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden ger socialchef i uppdrag att skapa långsiktig, kvalitativ och 
effektiv boendestruktur med ökad andel servicebostäder. 
 
Att omställningsarbetet bidrar till effektivt lokalnyttjande för måluppfyllelse 
inom hela nämndens ansvarsområde. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till  
vård- och omsorgsnämnden 
Att nämnden ger socialchef i uppdrag att skapa långsiktig, kvalitativ och 
effektiv boendestruktur med ökad andel servicebostäder. 
 
Att omställningsarbetet bidrar till effektivt lokalnyttjande för måluppfyllelse 
inom hela nämndens ansvarsområde. 
_____ 
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VON AU § 33 Dnr 2021/000091 
 
Våld i nära relationer, Riktlinjer och Rutiner 
 
Ärende 
Den 1 augusti 2021 införs en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär 
att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt 
närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. 
Bestämmelser införs även i hälso- och sjukvårdslagen och 
patientsäkerhetslagen om att särskilt beakta barns behov av information, 
råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 
varaktigt bor tillsammans med utsätter barnet eller en närstående för våld 
eller andra övergrepp.  
Det införs dessutom en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som 
gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa 
förutsättningar lämna uppgifter till Polismyndigheten för att förhindra ett 
allvarligare vålds- frids- eller sexualbrott. 
Lagändringen visar på kommunens ansvar att både förebygga, förhindra och 
stötta personer som utsätts för våld. Ett arbete som åligger nämndens 
uppdrag sedan tidigare men som i och med denna förstärkning ytterligare 
synliggör nämndens ansvar.  
Att det till vård- och omsorgsnämndens uppgifter hör att verka för att den 
som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 
handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till  
vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 
handlingsplan. 
_____ 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/15eaa758-f5f7-4c1e-9e0e-82c06f7eeb7a

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

8(9) 

2021-08-25 

 
 

 

  

 

 
 

VON AU § 34 Dnr 2021/000092 
 
Beslut om ramavtal läkarmedverkan  
 
Ärende 
Samråd vård- och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2021 
att rekommendera Region Västerbotten och samtliga 15 kommuner i länet 
att besluta om att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom 
kommunernas hälso- och sjukvård. Avtalet som föreslås gälla från den 1 
januari 2022 ersätter tidigare avtal kring läkarmedverkan. I avtalet slås de 
tidigare avtalen ihop till ett och utökas med fler vårdformer.  
Avtalet är länsövergripande och som reglerar omfattningen och formerna 
för läkarmedverkan. Utöver detta ska lokala rutiner upprättas med 
gemensamt mellan respektive hälsocentral och kommunens verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås följa Samråd vård och omsorgs 
rekommendation och besluta:  
-Att Vännäs kommun fastställer Ramavtal om läkarmedverkan inom 
kommunens hälso- och sjukvård i Västerbotten. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till  
vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås följa Samråd vård och omsorgs 
rekommendation och besluta:  
-Att Vännäs kommun fastställer Ramavtal om läkarmedverkan inom 
kommunens hälso- och sjukvård i Västerbotten. 
_____ 
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VON AU § 35 Dnr 2021/000098 
 
Rutin och handlingsplan för årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 
Ärende 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. 
Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav 
som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
En gång per år göra en förvaltningsövergripande uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
I Vännäs kommun informerar förvaltningen berörd nämnd om 
uppföljningen. Uppföljningen utgör sedan en del i kommunens 
övergripande sammanställning vad gäller uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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