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VON § 68 Dnr 2021/000114006 
 
Praktikants närvaro vid sammanträde 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden ska godkänna socionompraktikanterna Bianca 
Leidersten och Ronja Brodins närvaro vid dagens sammanträde. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att socionompraktikanternas 
närvaro vid dagens sammanträde.  
_____ 
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VON § 69 Dnr 2021/000138900 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om pågående omstrukturering inom 
LSS-omsorgen och äldreomsorgen. 
 
ÄO  
Det är i dagsläget 8 personer i kö till säbo.  
Normalläget är en kö om 4-8 personer.  
Slussen har kommit igång bra i nya lokalerna. 
Brev har skickats till berörda anhöriga med information om att avdelning C 
kommer att stängas för att flytta till nyrenoverade lokaler. Personalen fick 
informerad vid samma tidpunkt. Renovering och övrigt arbete följer 
tidplanen.  
 
LSS 
Information lämnas om: 

• bakgrunden till beslutet om att stänga Kyrkogatan 8.  

• kartläggningen av alla brukare/beslut inom hela LSS och hur processen 
hittills har hanterats. Risk- och konsekvensanalys utifrån både brukare 
och sedan även medarbetarnas arbetsmiljö. 

• svårighet att se skillnaden mellan gruppboende och service bostad. 

• nuläget och de krav som finns från anhöriga till boende på Kyrkogatan 8. 

• inkomna namnlistor/protestlistor mot nedläggningsbeslutet. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ledamot Ingmarie Lindqvist (C) föreslår att nämnden till de boende och 
anhöriga ber om överseende med hur processen hittills har genomförts. 
Lindqvist vill även att nämnden beslutar att innan beslut fattas ska risk- och 
konsekvensanalys genomföras.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden har lyssnat till berördas boendes och anhörigas oro och ber om 
överseende med hur processen hittills har genomförts. 
 
Nämnden uppdrar till socialchefen  

• att säkerställa att berörda erbjuds individuella alternativ som av individ 
och anhörig anses vara likvärdigt de omsorgsbehov som ges vid 
Kyrkogatan 8. Innan beslut fattas ska risk- och konsekvensanalys 
genomföras. 

• att uppföljning av processen för Kyrkogatan 8 regelbundet redovisas för 
nämnden och att beslut av mer omfattande karaktär stäms av. 
Tidsplanen för en flytt bör vara flexibel och inte låst till februari 2022. 

• att det beslut som nämnden tog att ge socialchefen i uppdrag att göra 
förändringar i kommunens LSS-omsorg 15 september 2021 står fast. 

_____ 
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VON § 70 Dnr 2021/000122920 
 
Riktlinjer för beslut enligt LSS 
 
Ärende 
Förvaltningen har tagit fram förslag till nya riktlinjer för beslut enligt LSS. 
Dessa riktlinjer behandlar beslut, enligt lagen (1992/92:159) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling 
vid handläggning. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i 
arbetet. 
Riktlinjer utgör en vägledning för den eller dem som ska fatta beslut om 
insatser. Riktlinjer gäller inte före lag och andra föreskrifter som ska följas.  
Även rättspraxis med avgöranden i högsta instans, Högsta 
förvaltningsdomstolen (HDF) bör följas eftersom den praxisen kan anses 
utgöra en del av lagstiftningen.  
En riktlinje är vad ordet säger och beslutet ska bygga på en bedömning i 
varje enskilt fall och kan innebära såväl ett beslut om mindre omfattande 
insats som ett beslut som går utöver riktlinjen 
Riktlinjer beslutas på politisk nivå. Varje kommun avgör själv om riktlinjer 
ska finnas och vad dessa ska innehålla. 
Förvaltningen upprättar efter antagna riktlinjer rutiner för handläggning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Riktlinje. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för att 
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för att 
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning. 
_____ 
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VON § 71 Dnr 2021/000004909 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen. 
 
Nytt verksamhetssystem på gång, förvaltningen är i slutfasen av 
upphandlingen och avtal ska undertecknas. Det kommer att medföra ett 
stort arbete för förvaltningen under 2022.  
 
Under veckan 22-27 nov kommer det vara mycket information i kommunen 
om mäns våld mot kvinnor / våld i nära relationer.  
 
Coronapandemin 
Alla inom hemsjukvården och säbo har fått tredje covidsprutan och vanliga 
influensasprutan. Personal har även tredje covidsprutan. Äldre inom LSS 
kommer att bli vaccinerade inom kort.  
Det är mycket sjukfrånvaro nu som inte är kopplat till Covid, det är 
bemanningsmässigt ett ansträngt läge.  
Stor rekrytering till hemtjänsten. 
Oro inför sommaren -22 som beräknas bli en utmaning vad gäller 
bemanning. 
 
Avvecklingen av den gemensamma inköpsscentralen för skyddsutrustning 
har genomförts. För Vännäs kommuns del bestod det av 36 pallar med 
utrustning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 72 Dnr 2021/000079 009 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas, enligt nämndens önskemål, information om 
läget inom ifo-verksamheten. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde redovisas kontrollärenden. Ifo-chef har i 
uppdrag att se om det finns något mönster, förbättrings-
/förändringsområden.  
 
Ifo har en tuff arbetsperiod, under en veckan inkom det 19 
orosanmälningar. Övervägande handlar det om våld och övergrepp.  
Under senaste tre veckorna har det varit 5 omedelbara omhändertaganden 
enligt LVU.  
 
Nämnden har satsat på hemmaplanslösningar inriktade mot unga och 
barnfamiljer.  
Det är svårt att rekrytera socionomer med hög kompetens med inriktning 
mot barn.  
 
Förvaltningen är i stort behov av familjehem! 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 73 Dnr 2021/000027 042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning, 
nyckeltal och försörjningsstödets utveckling per 31 oktober 2021. 
 
Det är osäkert när faktura avseende skyddsutrustningen kommer. 
 
Nämnden har erhållit ett statsbidrag med cirka 500 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Nyckeltal. 
Försörjningsstöd. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Information om ekonomisk uppföljning antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 74 Dnr 2021/000036041 
 
Budget 2022 och verksamhetsplan 2022 - 2024 
 
Ärende 
Den strategiska planeringen för Vännäs kommun omfattar en rullande 
treårsperiod. Kommunfullmäktige antar, som regel, i juni 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. 
 
Nämnden kommer under 2022 möta stora utmaningar i arbetet att 
verkställa effektiviseringar motsvarande 5,4 mkr.  
 
LSS omsorgen visar förutom ökade kostnader 3,2 mkr i prognostiserat 
underskott 2021. LSS omsorgen behöver omfördela de samlade resurserna 
för att frigöra ekonomiska medel till att klara säkerställa god kvalitet i 
nuvarande underfinansierade verksamheterna Skymningsvägen och 
Konstnärsgatan 11 servicebostad. 
Nämnden behöver därför utöver beslutade effektiviseringar även genomföra 
ytterligare omfattande åtgärder under 2022 för budget i balans. 
 
Det bedöms med hänvisning till nämndens omfattande uppdrag saknas 
aktuella förutsättningar för att inför 2022 både föreslå och verkställa 
ytterligare effektiviseringar för budget i balans med 1,4 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Budget och verksamhetsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:  
 
Att avsluta tjänsteutrymmet för budget och skuldrådgivning. 
 
Att uppdra till IFO att effektivisera 1 mkr. 
 
Att statsbidraget 1 mkr för ökad sjuksköterskebemanning, budgeteras för att 
klara utmaningar inom LSS. 
 
Att hos kommunstyrelsen äska medel ur buffert med 1,4 mkr. 
 
Att under förutsättning att Kommunstyrelsen bifaller äskandet om 
ytterligare medel, 1,4 mkr anta upprättad verksamhetsplan 2022–2024. 
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Att om kommunstyrelsen avslår äskandet om ytterligare medel uppdra till 
Socialchef att återkomma till nämnden med reviderat budgetunderlag med 
verksamhetsplan för beslut. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
 
Att avsluta tjänsteutrymmet för budget och skuldrådgivning. 
 
Att uppdra till IFO att effektivisera 1 mkr. 
 
Att statsbidraget 1 mkr för ökad sjuksköterskebemanning, budgeteras för att 
klara utmaningar inom LSS. 
 
Att hos kommunstyrelsen äska medel ur buffert med 1,4 mkr. 
 
Att under förutsättning att Kommunstyrelsen bifaller äskandet om 
ytterligare medel, 1,4 mkr anta upprättad verksamhetsplan 2022–2024. 
 
Att om kommunstyrelsen avslår äskandet om ytterligare medel uppdra till 
socialchef att återkomma till nämnden med reviderat budgetunderlag med 
verksamhetsplan för beslut. 
_____ 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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VON § 75 Dnr 2021/000128048 
 
Taxa och tillämpningsföreskrifter för insatser enligt SoL inom 
äldre- och LSS-omsorgen år 2022 
 
Ärende 
Varje år görs en genomgång av avgifterna inom Vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde.  Basbeloppet styr nivån på maxtaxa för 
enskild brukare och högsta avgift beslutas när nytt basbelopp fastställs.  
Förslaget till hemtjänsttaxan är efter en uppräkning på ca 2 % på taxan 
2021.   
 
Taxa för kosten på särskilt boende och korttidsboende följer 
kostverksamhetens avgift för lunch och middagsmål + 23 kr/dag för frukost, 
mellan/kvällsmål och kaffe. 
Nytt 2022 är att den enskilde debiteras enligt gällande hemtjänsttaxa vid 
utförande av hemtjänst genom beviljat hemvårdsbidrag.  
Trygghetskamera föreslås fortsätta vara kostnadsfritt.  Avgiftsbefrielsen bör 
ses del i nämndens arbete för att genom digital teknik möta framtidens 
behov med kvalitetshöjande aktiviteter.  
Vid jämförelse 2021 fanns där inga avgifter presenterade gällande LSS-
omsorgen. Här sker en höjning sammanslaget samtliga mål på boende 
vuxna med 11 kr /dag från 73 kr/dag till 84 kr/dag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Taxa och tillämpningsföreskrifter. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
Att bifalla föreslagna justeringar för gällande taxa och  
tillämpningsföreskrifter   
Att att den enskilde debiteras enligt gällande hemtjänsttaxa vid utförande av 
hemtjänst genom beviljat hemvårdsbidrag.  
Att trygghetskamera ska vara kostnadsfritt. 
Att justeringarna ska gälla fr.o.m. 2022-01-01 
Att beslut om taxa kan omprövas vid prisförändringar. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
Att bifalla föreslagna justeringar för gällande taxa och  
tillämpningsföreskrifter.   
Att att den enskilde debiteras enligt gällande hemtjänsttaxa vid utförande av 
hemtjänst genom beviljat hemvårdsbidrag.  
Att trygghetskamera ska vara kostnadsfritt. 
Att justeringarna ska gälla fr.o.m. 2022-01-01. 
Att beslut om taxa kan omprövas vid prisförändringar. 
_____ 
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VON § 76 Dnr 2021/000127 
 
Rekommendation till beslut gällande överenskommelse om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
Ärende 
Ett nytt arbetssätt att hantera betalningsansvar i Västerbotten har tagits 
fram på uppdrag av Länssamverkansgruppen som i och med det 
rekommenderar Samråd vård och omsorg att besluta att ny 
betalningsansvarsmodell ska tillämpas i Västerbotten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta anta rekommendationerna: 
- att nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, enligt modell 4, vilket 
innebär att inget betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem alla 
patienter i snitt inom tre dagar under en månad från att sluten hälso- och 
sjukvård har skickat ett meddelande om utskrivningsklar. 
- att den reviderade överenskommelsen mellan Region Västerbotten och 
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård gäller.  
- att den reviderade överenskommelsen ersätter den tidigare 
överenskommelsen mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017-11-10 VLL 2343_2–2017).  
- att den reviderade överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 
januari 2022. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget. 
_____ 
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VON § 77 Dnr 2021/000126 
 
Tillitsbaserad hemtjänst 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid april månads sammanträde, efter 
initiativ från ordförande Henric Jakobsson (S), att ge socialchefen i uppdrag 
att utreda möjligheten till att införa tillitsbaserad styrning inom 
hemtjänsten. Återrapport ska ske vid nämndens sammanträde i november. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att utifrån vad som 
framkommit i utredningssvaret stödja förvaltningens fortsatta 
utvecklingsarbete för en mer tillitsbaserad organisation. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utifrån vad som framkommit i 
utredningssvaret stödja förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete för en 
mer tillitsbaserad organisation. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

14(19) 

2021-11-17 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 78 Dnr 2021/000120006 
 
Val till arbetsutskottet 2022 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden ska välja arbetsutskott för 2022.  
Tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Till arbetsutskottet 2022 väljs som ordinarie ledamöter: 
 
Henric Jakobsson (S), ordförande 
Ingmarie Lindqvist (C), vice ordförande 
Johan Ågren (S) 
 
Till ersättare väljs: 
Lissie Eklund (M) 
Maria Olofsson (C) 
Jörgen Nilsson (S) 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

15(19) 

2021-11-17 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 79 Dnr 2021/000121006 
 
Sammanträdestider 2022 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till 
sammanträdesplan för 2022. 
 
Datum för halvdags work shop tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden presenteras senare, preliminärt datum är förmiddagen 
den 23 februari. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden fastställer sammanträdesplan för 2022 enligt upprättat förslag.  
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

16(19) 

2021-11-17 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 80 Dnr 2021/000002909 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 

1. Lex Sarah rapporter. 
 

2. Cirkulär 19:25 – Ny behörighetsreglering för arbete inom den sociala 
barn- och ungdomsvården. 
 

3. Kvalitetsavvikelser. 
 

Anmälan till IVO kommer att göras i Lex Sarah ärende avseende 
ifo/hemtjänst. 
 
Förvaltningen kommer att upprätta ett ärende till nämnden med förslag till 
delegering utifrån delgivet cirkulär. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnde antecknar delgivna meddelanden till protokollet. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

17(19) 

2021-11-17 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 81 Dnr 2021/000001002 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Ordförandebeslut LVU. 
 
Försörjningsstöd 13 september - 14 november 2021. 
 
Familjerätt 13 september 2021 - 14 november 2021. 
 
Äldre- och LSS-omsorg 13 september - 14 november 2021. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

18(19) 

2021-11-17 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 82 Dnr 2021/000013009 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en uppföljning av fattade beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ärendet om tillitsbaserad hemtjänst stryks från listan då beslut fattats vid 
dagens sammanträde. 
 
Uppföljning/verkställighetsåtgärd i ärendet ”Boendenstruktur LSS” ändras 
utifrån dagens beslut i ärendet. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

19(19) 

2021-11-17 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 83 Dnr 2021/000141002 
 
Beslutsattestanter  
 
Ärende 
Förvaltningen har reviderat gällande beslutsattestantförteckning. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsattestantförteckning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden fastställer beslutsattestantförteckning för perioden  
2021-12-01 – 2022-11-30.  
_____ 
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