
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(11) 

2021-11-03 

 
 

 

  

 

Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs 

Onsdagen den 3 november 2021, kl 08:30 – 10:55 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Lissie Eklund (M) 

  

Övriga Närvarande 

 

 

 

Ulrica Westerlund, socialchef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2021-11-10 Paragrafer §§ 42-50 

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 2021-11-03 

Anslaget sätts upp 2021-11-11 Anslaget tas ned 2021-12-03 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
 

   

https://sign.visma.net/sv/document-check/e4293e32-abff-47f6-bbc9-9b494c9ee4b1

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(11) 

2021-11-03 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
VON AU § 42 Dnr 2021/000004 
Aktuell information 3 

VON AU § 43 Dnr 2021/000011 
Egenkontroll - utredning barn och unga 4 

VON AU § 44 Dnr 2021/000027 
Ekonomisk uppföljning 2021 5 

VON AU § 45 Dnr 2021/000036 
Budget 2022 6 

VON AU § 46 Dnr 2021/000128 
Taxa och tillämpningsföreskrifter för insatser enligt SoL inom äldre- och LSS-
omsorgen år 2022 7 

VON AU § 47 Dnr 2021/000126 
Tillitsbaserad hemtjänst 8 

VON AU § 48 Dnr 2021/000122 
Riktlinjer för beslut enligt LSS 9 

VON AU § 49 Dnr 2021/000127 
Rekommendation till beslut gällande överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 10 

VON AU § 50 Dnr 2021/000121 
Sammanträdestider 2022 11 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/e4293e32-abff-47f6-bbc9-9b494c9ee4b1

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(11) 

2021-11-03 

 
 

 

  

 

 
 

VON AU § 42 Dnr 2021/000004 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från verksamheten:  
 

• Informationsträff för anhöriga till de boende på gruppbostaden 
Kyrkogatan 8. Individuella träffar och individuell planering kommer 
att äga rum.  

 

• Bemanningsfrågan är den stora utmaningen för förvaltningen. 
Äldreomsorgen i princip i stabsläge och utför endast det mest 
nödvändiga. Inom hemtjänsten får alla som vill arbeta heltid. 

 

• Det är högt tryck på ifo. Det är en del sjukfrånvaro bland personalen 
och under en veckas tid inkom det 17 orosanmälningar. 

 

• Förvaltningen har blivit beviljade ett statsbidrag om 470 000 kronor i 
återhämtningsbonus. Det kommer att användas till bland annat en 
extra sjuksköterske resurs.   

 

• Från 1 november kan man ansöka om försörjningsstöd via e-tjänst. 
 

• Ingen covidsmitta på våra boenden. 
 

• Tredje sprutan covidvaccin har lämnats.  
 

• Influensavaccin kommer att ges till de boende och även till personal. 
 

• Nästa vecka kommer det vara förhandling kring verksamhetssystem.  

 

• Information om vidtagna åtgärder och framtida planering efter den 
anmälan enligt 6 kap 6 § AML. 

 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 43 Dnr 2021/000011 
 
Egenkontroll - utredning barn och unga 
 
Ärende 
Vid sammanträdet redogörs för egenkontroll av ärendehantering inom 
området barn och unga. 
 
Fyra utredningar som avslutats under oktober av fyra olika utredare har 
granskats. Det som framkommer är att dokumentation kring 
kommunicering behöver tydligare göras. I en av utredningarna är det stort 
fokus på vårdnadshavarna. 
 
Personalen går nu en utbildning som fokuserar på handläggning och 
dokumentation. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen om kontrollärendena antecknas till 
protokollet.  
_____ 
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VON AU § 44 Dnr 2021/000027 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid dagens sammanträde presenteras endast nyckeltal och 
försörjningsstödet per 31 oktober. En total ekonomisk uppföljning har inte 
hunnit färdigställas, den kommer att presenteras vid nämndens 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Nyckeltal. 
Försörjningsstöd. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 45 Dnr 2021/000036 
 
Budget 2022 
 
Ärende 
Förslag till budget 2022 har förhandlats med personalföreträdare.  
 
Ett utkast till verksamhetsplan för kommande år presenteras.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 46 Dnr 2021/000128 
 
Taxa och tillämpningsföreskrifter för insatser enligt SoL inom 
äldre- och LSS-omsorgen år 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om förslag till revidering av taxa och 
tillämpningsföreskrifter för insatser enligt SoL inom äldre- och LSS-
omsorgen år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Taxa. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden fastställer förslag till taxa och 
tillämpningsföreskrifter för insatser enligt SoL inom äldre- och LSS-
omsorgen år 2022. 
_____ 
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VON AU § 47 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 omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att utifrån vad som 
framkommit i utredningssvaret stödja förvaltningens fortsatta 
utvecklingsarbete för en mer tillitsbaserad organisation. 
_____ 
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VON AU § 48 Dnr 2021/000122 
 
Riktlinjer för beslut enligt LSS 
 
Ärende 
Förvaltningen har tagit fram förslag till nya riktlinjer för beslut enligt LSS. 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling 
vid handläggning. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i 
arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta föreslagna riktlinjer för att 
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning. 
_____ 
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VON AU § 49 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 med bilagor. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden bifaller förslaget. 
_____ 
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VON AU § 50 Dnr 2021/000121 
 
Sammanträdestider 2022 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till 
sammanträdesplan för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden fastställer förslag till 
sammanträdesplan för 2022. 
_____ 
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