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VON § 52 Dnr 2021/000106971 
 
Information från hälso- och sjukvården 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från hälso- och sjukvårdens 
verksamhetsområde. 
 

• stabil bemanning bland sjuksköterskor och rehab-personal 
 

• rekrytering av sjuksköterskor med anledning av pensionsavgångar och 
föräldraledigheter  
 

• god och nära vård 
 

• översyn av hemsjukvården 
 

• arbeta hälsofrämjande och rehabiliterande 
 

• trygg hemgång och Exorlive  
 

• projekt tillsammans med hemtjänsten att stötta personalen i 
utförande av aktivering och rehabuppdrag 

 

• flytt till nya Slussen 
 

• läkemedelsavvikelser - fortsatt bekymmersamt. I verksamheter med 
hög personalomsättning är det högre avvikelser. Det man ser är att 
noggrannheten har brustit.  

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 53 Dnr 2021/000107 
 
Lager för skyddsutrustning 
 
Ärende 
Information med anledning av att länets gemensamma inköpsorganisation 
för skyddsutrustning upphör. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 54 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 och bilaga. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 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 beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att följa Samråd vård och omsorgs 
rekommendation och beslutar att Vännäs kommun fastställer Ramavtal om 
läkarmedverkan inom kommunens hälso- och sjukvård i Västerbotten. 
_____ 
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VON § 55 Dnr 2021/000004909 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen bland 
annat: 
 

• Sommaren  
Det var svårt att rekrytera vikarier inom LSS och hemtjänsten.  
Inom HSL fungerade det bra under sommaren. Ifo hade en lugnare 
sommar med personalstabilt läge. 

 

• Coronaläget 
Munskydd i vårdnära arbete kommer att fortsätta.  
Ett lugnt läge, inte haft någon smitta under sommaren.  
Ser över organisationen för att vaccinera en tredje gång äldre och 
sköra personer. 

 

• Slussen har flyttat till nyrenoverade lokaler. Invigning och visning 
tidigast i oktober. Nu börjar ombyggnation och renovering av Slussens 
gamla lokaler till att bli nytt säbo. Inflyttning mars -22. 

 

• Hygienpaket - beslutet fattades av nämnden februari 2020. 
Verkställighet missades i samband med pandemin, erbjudande gick ut 
sommaren 2021 och gäller från 1 september.  
I dagsläget har 59 tackat ja, 5 tackat nej, 12 har inte svarat än. 

 

• Efter en fallolycka som inträffade på Vännäsby Äldrecenter för två år 
kräver en anhörig att ombyggnation av tröskel ska ske. Olika 
professioner bedömer att ombyggnation inte är till hjälp för den 
boende då hen behöver hjälp med förflyttning. Den anhörige har 
därför gjort en polisanmälan och anmälan till IVO. 
 

• Redogörelse för sökta statsbidrag.  
Prestationsmedel för att minska andelen timanställda inom 
äldreomsorgen.  
Återhämtningsbonus i vård och omsorg - främja långsiktig och hållbar 
arbetsmiljö inom vården.  
Prestationsmedel för att utöka antalet sjuksköterskor inom säbo.  

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 56 Dnr 2021/000079009 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas, enligt nämndens önskemål, information om 
läget inom ifo-verksamheten. 
 
Vid varje arbetsutskott görs uppföljning av något eller några ärenden. 
Det som framkommit och som behöver åtgärdas är rutiner i barngruppen. 
 
Det är en stabil personalsituation på ifo med en stabil grund då det nu finns 
två områdeschefer. 
 
Det pågår en översyn av rutiner för hantering av inkommande ärenden. 
 
En socialsekreterare arbetar med närvarofrämjande tillsammans med 
personal på Hammarskolan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 57 Dnr 2021/000102020 
 
Boendestruktur LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Våren 2021 genomförde förvaltningen en KPB (kostnad per brukare) analys 
inom LSS-omsorgen. Analysen bedöms betydelsefull för att effektivt möta 
dagens och morgondagens behov inom området. Analysen presenterades för 
nämnden juni 2021.  
 
Rekommendationen som framfördes i analysen är att Vännäs kommun 
funderar över sin boendestruktur samt behovet av framtida platser och 
insatsmix. 
 
Vännäs behöver genom omfattande åtgärder skapa en kvalitativ och effektiv 
boendestruktur. En utmaning att lösa men en förutsättning för nämndens 
möjlighet till måluppfyllelse.  
 
En effektiv strukturomvandlingen kräver att nämnden med tydlig 
viljeinriktning och inom befintliga resurser agerar proaktivt. Att nämnden 
inte enbart agerar vid uppkomna lägen utan startar processer som möjliggör 
förändringssteg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Att Socialchef ges i uppdrag att genomföra de nödvändiga förändringar som 
krävs för att öka nämndens förutsättningar att skapa en långsiktigt hållbar 
effektiv och kvalitativ LSS-omsorg.  
Att socialchef med omställning av boendestrukturen bidrar till effektivt 
lokalnyttjande och måluppfyllelse för nämndens samtliga uppdrag. 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger socialchefen i uppdrag att  
 

• genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att öka 
nämndens förutsättningar att skapa en långsiktigt hållbar effektiv 
och kvalitativ LSS-omsorg.  

 

• med omställning av boendestrukturen bidra till effektivt 
lokalnyttjande och måluppfyllelse för nämndens samtliga uppdrag. 

 

• vid nämndens sammanträden informera om arbetet med 
omstruktureringsprocessen. 

_____ 
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VON § 58 Dnr 2021/000027042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om tertialrapport 2, 
försörjningsstödets utveckling samt nyckeltal. 
 
Resultatet visar -2,5 milj per 31 august 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för information. 
 
Information om försörjningsstödets utveckling samt nyckeltal antecknas till 
protokollet. 
_____ 
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VON § 59 Dnr 2021/000036041 
 
Budget 2022 
 
Ärende 
Arbetsutskottet beslutade vid ett extra sammanträde den 8 september att 
fastställa tidplan för nämndens arbete med budget 2022. Vid nämndens 
sammanträde delges tidsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tidplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Information om tidplan för budgetarbetet antecknas till protokollet. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Information om tidplan för budgetarbetet antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 60 Dnr 2021/000104050 
 
Avtal - intraprenaden Lyan 
 
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 men utan att ett avtalstecknande fullföljdes. Detta 
uppdagades under försommaren. Bedömning gjordes att verksamheten 
kunde fortgå som normalt och att avtalet undertecknas i anslutning efter 
nämndssammanträdet i september. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Avtal. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
Att avtalet mellan vård- och omsorgsnämnden och Intraprenaden Lyan 
gäller med nuvarande utformning perioden 2021-01-01-2022-12-31. 
 
Att socialchef under avtalsperioden utvärderar Intraprenadens betydelse för 
hela nämndens måluppfyllelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalet mellan vård- och 
omsorgsnämnden och Intraprenaden Lyan gäller med nuvarande 
utformning perioden 2021-01-01 - 2022-12-31. 
 
Socialchefen ska under avtalsperioden utvärdera Intraprenadens betydelse 
för hela nämndens måluppfyllelse. 
_____ 
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/fbe37204-9fcc-457c-a451-e694c69c18ad

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

12(18) 

2021-09-15 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 61 Dnr 2021/000091020 
 
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. 
Riktlinjer. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 
handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagen handlingsplan. 
_____ 
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VON § 62 Dnr 2021/000098028 
 
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. 
Rutin. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 63 Dnr 2021/000095 
 
Medborgarförslag från Robert Broman om elcyklar till 
hemtjänsten 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige har beslutat att till Vård- och omsorgsnämnden 
överlämna medborgarförslag om elcyklar till hemtjänsten. 
Medborgarförslaget har lämnats av Robert Boman, 2021-05-29. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Medborgarförslag. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås vara positiva till att förslaget redan 
genomförts och därför besluta: 
”Att medborgarförslaget om elcykel för hemtjänsten anses vara besvarad.” 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden är positiv till att förslaget om elcykel för 
hemtjänsten har genomförts och anser därmed att  medborgarförslaget är 
besvarad.  
_____ 
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VON § 64 Dnr 2021/000002909 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 
1. Lex Sarah rapporter. 
2. Kvalitetsavvikelser. 
3. Synpunkter och klagomål. 
4. Emil Lagerqvist. 
5. Beslut från JO. 
6. Protokoll från Samråd vård och omsorg. 
7. Beslut från IVO avseende minicrosser. 
8. Skrivelse från Läkemedelsverket. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

16(18) 

2021-09-15 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 65 Dnr 2021/000108002 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

• att godkänna rapporten avseende perioden 210101-210831 om ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL.  

 

• att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till 
kommunrevisorerna. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten avseende perioden 
210101 - 210831 om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § 
SoL.  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

17(18) 

2021-09-15 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 66 Dnr 2021/000001002 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Försörjningsstöd 16 juni – 12 september 2021. 
 
Familjerätt 16 juni – 12 september 2021.     
 
Äldre- och LSS-omsorg 16 juni – 12 september 2021. 
 
Ordförandebeslut LVU. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

18(18) 

2021-09-15 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 67 Dnr 2021/000013009 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en uppföljning av fattade beslut. 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Dagens beslut avseende LSS-omstruktureringen samt nämndens beslut den 
15 maj angående antalet säbo-platser ska läggas till på uppföljningslistan. 
_____ 
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