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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 31 Dnr 2020/000021  900 
 
Information om verksamheten Personligt ombud (PO) 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om verksamheten Personligt ombud 
(PO). 
 
Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år 
eller äldre och som har psykiska funktionsnedsättningar samt betydande 
och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. I 
Umeåregionen prioriteras personer med minderåriga barn, unga utan 
befintligt nätverk och mindre kommuner med begränsade aktiviteter mot 
målgruppen.  

Personliga ombudsverksamheten i Umeå regionen samfinansieras av 
kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs 
och Region Västerbotten. Dessutom görs en ansökan om statliga medel 
årligen till länsstyrelsen.  

 
Verksamheten har fyra heltidsarbetande ombud.   
                  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 32 Dnr 2021/000004  909 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen. 
 
Corona 
Ingen smitta i verksamheten. 
 
All personal som vill vaccinera sig har blivit vaccinerad med första dosen, 
några har även hunnit få dos 2.  
 
Från den 31 maj avslutas den stora antigentestningen av personal inom 
äldreomsorgen som i dagsläget genomförs 2 ggr/v, då vi har hög nivå av 
vaccinerade. Förvaltningen har en tydlig organisation och kan med kort 
varsel starta upp testningen igen om behov uppstår.  
 
Fortfarande är det digitalt först som gäller vid möten.  
 
Hemarbete är förlängt till 31 augusti för den personalgrupp som har 
möjlighet till detta.  
 
Övrigt 
Genomlysningen av LSS fortsätter. I juni får arbetsutskottet en rapport och 
övriga nämnden får den efter sommaren. 
 
Semesterplaneringen fortsätter och det är svårt för hemtjänsten att få 
personal.  
 
Inne i upphandlingen av nytt verksamhetssystem. 
 
Ombyggnationen följer plan. 
 
Inga feriejobbare denna sommar med anledning av pandemin.  
 
Kompletterande siffror avseende avvikelser läkemedel och fall.     
                  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.   
_____ 
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Von § 33 Dnr 2021/000027  042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om: 
* nyckeltal,  
* försörjningsstödets utveckling och  
* ekonomisk uppföljning samt Covidrelaterade kostnader. 
* Tertialrapport 1. 
 
Ekonomisk uppföljning per 30 april visar ett underskott om -2 milj och 
Covidrelateradekostnader uppgår till 2,8 milj. 
 
Beslutsunderlag 
Nyckeltal. 
Försörjningsstöd. 
Ekonomisk uppföljning. 
Covidrelaterade kostnader. 
Tertialrapport. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Information om ekonomisk uppföljning och tertialrapport 1 antecknas till 
protokollet och överlämnas till nämnden.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden ser med oro på det ekonomiska läget inför framtiden. 
 
Den mottagna informationen om ekonomisk uppföljning antecknas till 
protokollet. 
 
Nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för information. 
_____ 
 
      
      
      
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/dbf0a9a7-67d1-4f18-99a2-c3ae16efc27a

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

6(13) 

2021-05-18 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 34 Dnr 2021/000053  934 
 
Framtida antal särskilda boendeplatser (säbo) 
 
Ärende 
I december 2016 beslöt kommunfullmäktige att bygga nytt särskilt boende 
och genom detta öka platsantalet från 88 till totalt 114 platser våren 2021. 
Våren 2019 skedde med extern konsulthjälp en analys av kommunens 
framtida behov gällande platser på särskilt boende. Analysen visade att 
Vännäs hade en relativt generös tilldelning av platser till både särskilt 
boende och korttidsvård.  
 
Våren 2019 avbröts planen för nytt särskilt boende. Fler 
biståndshandläggarresurser och arbetet med Trygg hemgång och andra mer 
rehabiliterande aktiviteter påbörjades. Antalet  
korttidsplatser halverades från 22 till 11 platser. Fyra särskilda 
boendeplatser på Hjorten avvecklades. I samband med förändringen fanns 
stor oro för att nämnden skulle ådra sig stora kostnader för 
utskrivningsklara från sjukhus och ett ökat behov av omfattande 
hemtjänstinsatser. Detta har inte skett. Nämnden har fortsatt låga 
kostnader för  
utskrivningsklara och antal personer i behov av hemtjänst har inte ökat, sett 
under flera årsperspektiv. Nämnden har klarat omställningen att minska 
antalet platser, vilket på sikt ska bidra till en budget i balans. En minskad 
bemanningstäthet på särskilt boende beslutades inför 2020 till en 
bemanningstäthet som bedöms som nedre gräns för att klara 
brukarsäkerhet dygnet runt. Denna omställning kunde inte helt verkställas 
2020 på grund av pågående pandemi men kvarstår för full verkställighet och 
långsiktig effekt. 
 
Nämnden behöver förutom verkställighet av minskad bemanningstäthet 
genomföra ytterligare kraftfulla åtgärder som skapar bättre förutsättningar 
för en budget i balans, samtidigt som kvalitet och säkerhet inte försämras. 
Flertalet aktiviteter pågår inom samtliga verksamhetsområden men kan inte 
anses tillräckliga. 
 
Nämndens aktuella platsantal i april 2021 är 11 korttidsplatser och 84 
boendeplatser på Särskilt boende. 
 
Sedan årsskiftet har förvaltningen låtit två platser på Hjorten vara vakanta 
som ett steg mot minskade volymer av platser på särskilt boende. Försöket 
har visat att det varit möjligt genom  
mer intern samordning och planering. Det här innebär i praktiken att 
förvaltningen i dagsläget nyttjar 82 av 84 platser.  
Detta steg bedöms behöva fortgå och utökas med ytterligare 6 platser för att 
skapa bättre förutsättningar för budget i balans utan kvalitetssänkning.   
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Aktuellt läge 
Vård- och omsorgsnämnden återremitterade ärendet vid sammanträdet den 
14 april. Därefter har tjänsteskrivelsen kompletterats i enlighet med 
nämndens önskemål samt med en risk- och konsekvensanalys.  
Samverkan har skett med personalföreträdare. 
 
Förslag vid sammanträdet 
Ledamot Ingmarie Lindqvist (C) framför följande: 
Treklövern ser med oro på ekonomin men ser med ännu större oro på de 
demografiska utmaningarna. 
Vi arbetar med ”Trygg hemgång” och arbetet har gett effekt men är för kort 
tid att utvärdera. 
Trygghetsboende behövs i Vännäs då efterfrågan är stor. 
Pandemin har visat att den ofrivilliga ensamheten är påtaglig och finns all 
sannolikhet att vi kan befara att efter pandemin kommer söktrycket öka. 
Vi anser att minska platserna inom SÄBO innan vi fått till fler 
trygghetsboenden är ansvarslöst. 
Därför vill Treklövern se en plan på fler trygghetsboenden och utvärdering 
av Trygg hemgång innan vi kan minska SÄBO-platserna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Risk- och konsekvensanalys. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Att uppdra till förvaltningschef att fortsätta förändringsprocessen i syfte att 
minska antalet boendeplatser från nuvarande 84 till 76 platser. 
 
Att avvecklingen kan ske stegvis utifrån aktuella förutsättningar.  
 
Att avdelningen som avvecklas på Borgmästargården kan återtas som 
boendeverksamhet vid framtida behov.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att 
fortsätta förändringsprocessen i syfte att minska antalet boendeplatser från 
nuvarande 84 till 76 platser. 
 
Avvecklingen kan ske stegvis utifrån aktuella förutsättningar.  
 
Den avdelningen som avvecklas på Borgmästargården kan återtas som 
boendeverksamhet vid framtida behov.    
_____ 
 
Reservationer 
Ingmarie Lindqvist (C), Maria Olofsson (C) och Olov Angeria (L) reserverar 
sig till förmån för Lindqvists förslag.                        

https://sign.visma.net/sv/document-check/dbf0a9a7-67d1-4f18-99a2-c3ae16efc27a

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

www.vismasign.com



 
 

 
RESERVATION till ärende § 34  vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde  
2021-05-18 gällande Framtida antal särskilda boendeplatser (SÄBO) 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag att till protokollet tillföra följande 
yrkande:  
 

Treklövern ser med oro på ekonomin men ser med ännu större oro på de demografiska 
utmaningarna. 
Vi arbetar med "Trygg hemgång" och arbetet har gett effekt men är för kort tid att 
utvärdera.  
Trygghetsboenden behövs i Vännäs då efterfrågan är stor. 
Pandemin har visat att den ofrivilliga ensamheten är påtaglig och finns all sannolikhet att 
vi kan befara att efter pandemin kommer söktrycket öka.  
Vi anser att minska platserna inom särskilt boende innan vi fått till fler trygghetsboenden 
är ansvarslöst. 
Därför vill treklövern se en plan på fler trygghetsboenden och utvärdering av Trygg 
hemgång innan vi kan minska SÄBO platserna. 
 

Grunder. 
Vännäs har minskat antalet särskilda boendeplatser med 56 st sedan 2006. Bara för några år 

sen fanns planer att bygga ett nytt särskilt boende då man trodde att behoven skulle öka så 

mycket. Detta skedde inte och byggandet stoppades för andra lösningar. Men att till idag trots 

kö på SÄBO vilja minska ner och stänga en avdelning anser vi inte är ansvarsfullt. Nationellt 

oroar man sig att behovet av SÄBO platser kommer öka efter pandemin då corona gjort 

många rädda att söka plats.  
Förvaltningen har anlitat en konsultfirma som tittar över kommunens äldreomsorg där vi 

heller inte fått några svar ännu. 
Vi anser att vi bör avvakta med att ta ett beslut om minskning av platser tills vi har fler 

trygghetsboenden, bättre utvärdering av Trygg hemgång, resultat av konsulternas 

utredningens samt hur pandemins minskande kommer förändra antalet ansökningar om 

SÄBO. Vi anser att beslutet om antal SÄBO platser skall ligga hos politiken och inte 

tjänstepersonerna vilket blir fallet med majoritetens beslut. 
 

Vi beklagar djupt att majoriteten har så bråttom och klubbar igenom ett beslut som kan bli 

förödande för kommunens äldre. 
 

Vi beklagar alltså beslutet att avslå Treklöverns yrkande och reserverar oss till 
förmån för att det borde ha vunnit bifall och tillförts protokollet.  
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Olov Angeria           

Olov Angeria  (L)   
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Von § 36 Dnr 2021/000052  
 
Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 
Västerbotten 
 
Ärende 
På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 
mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg 
har en rekommendation skickats till Vännäs kommun att besluta om 
gällande förslag till systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 
Västerbotten. 
Den nya regionala samverkanstrukturen för vård och omsorg började gälla 
den 1 september 2020.  
Samtliga Länets 15 kommuner och Region Västerbotten ingår och innehåller 
såväl grupperingar av tjänstepersoner som förtroendevalda. På lokal nivå 
finns samverkansöverenskommelser och arenor där representanter från 
olika huvudmän möts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott: 

• Att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör 
systemledning för Nära vård i Västerbotten. 

• Att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott: 

• Att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör 
systemledning för Nära vård i Västerbotten. 

• Att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030. 
_____ 
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Von § 37 Dnr 2021/000002  909 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 

1. Protokoll Samråd vård och omsorg (3 st). 
 

2. Protokoll Länssamverkansgruppen (3 st).  
 

3. Överenskommelse mellan Region Västerbotten och länets kommuner 
avseende ekonomisk ersättning till kommunerna för vaccination i 
samband med covid-19 vaccination.  
 

4. Regionstyrelsen: Ordförandebeslut om ersättning till kommunerna för 
covid-19 vaccination.  
 

5. Förvaltningsrätten i Umeå: Dom i mål nr 2653-20. Särskild avgift 
enligt 16 kap SoL. 
 

6. Synpunkter och klagomål 2021. 
 

7. IVO-beslut: Tillsyn av förutsättningarna att ge medicinsk vård och 
behandling till personer med covid-19 som bor på säbo för äldre i 
Vännäs kommun.  
 

8. Utdelning ut Emil Lagerqvists stiftelse.   
                
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet. 
_____ 
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Von § 38 Dnr 2021/000001  002 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Försörjningsstöd 13 april – 13 maj 2021.  
 
Familjerätt 13 april – 13 maj 2021.       
 
Äldre- och LSS-omsorg 13 april – 13 maj 2021. 
                 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
 
      
      
      
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/dbf0a9a7-67d1-4f18-99a2-c3ae16efc27a

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

12(13) 

2021-05-18 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 39 Dnr 2021/000013  009 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en genomgång av nämndens fattade beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista 
       
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Uppföljning av HLT-arbetet ska ske senast december 2021.  
_____ 
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Von § 40 Dnr 2021/000005  909 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Ledamot Maria Olofsson (C) efterfrågar en uppföljning av hur huset 
Eriksgården används efter det att nämndens verksamhet flyttat ut samt hur 
det har gått för de personer som tidigare bodde där.  
 
Socialchefen lämnar följande information: Eriksgården renoverades och 
byggdes om för att ta emot flyktingfamiljer. De personer som flyttade från 
Eriksgården fick andra bostäder.  Många av de som har kroniskt långvarigt 
missbruk börjar bli gamla och har annat behov av boende nu.   
               
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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