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Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Kjell Holmlund (S) 

Jörgen Nilsson (S) 

Johan Ågren (S) 

Micaela Fahlgård (V) §§ 48-53 

Lissie Eklund (M) 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

 

Mats Fantenberg (V) §§ 54–64 

Gösta Lundberg (M) 

Åke Sandström (C) 

Övriga Närvarande  

Ersättare 

 

 

 

Johanna Abrahamsson (S) 

Mats Fantenberg (V) 

 

 

Övriga Oskar Lannerhjelm, konsult Ensolution, § 48 

Emelie Lundell, konsult Ensolution, § 48 

Ulrica Westerlund, socialchef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2021-06-27 Paragrafer §§ 48-64 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Henric Jakobsson 

 

   

Justerare 

 

Ingmarie Lindqvist 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Vård- och omsorgsnämnden har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Anslaget sätts upp 2021-06-28 Anslaget tas ned 2021-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret  

Signerat av  Kristine Hansson 
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VON § 48 Dnr 2022/000079 
 
Genomlysning av IFO Vännäs 
 
Ärende 
Vid sammanträdet ges information om den genomlysning av individ- och 
familjeomsorgen som har genomförts. 
Förvaltningen kommer att, efter sommaren, upprätta en handlingsplan 
utifrån vad som framkommit vid genomlysningen. 
 
_____ 
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VON § 49 Dnr 2022/0000039 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information bland annat: 
 

• Stort förråd av munskydd.   
 

• Semesterplaneringen  
Det är väldigt skört, avhopp eller sjukdom kan medföra stora 
svårigheter för verksamheten.  
Det är upprättat ett sommaravtal om vårdpersonal flyttar sin semester 
någon/några veckor eller tar enstaka pass. Det är endast ett fåtal som 
accepterat erbjudandet. 

 

• Regionen drar kraftigt ner sin verksamhet under sommaren vilket  
påverkar nämndens verksamhetsområde. 

 

• Sökta statsbidrag 
Nämnden har beviljats 1,2 mkr i prestationsbaserat medel avseende 
sjuksköterskornas arbete samt den sk. återhämtningsbonusen med  
0,9 mkr.  
Nämnden har inte beviljats bidrag för att minska antalet timanställda. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 50 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Information lämnas vid sammanträdet: 
 
Under maj månad var det 29 st pågående barnutredningar, 6 st utredningar 
avslutades, alla inom tidsgränsen.   
 
Behandlingsteamet, stödteamet och jobbsteget kommer att flytta in i de 
lokaler på Borgmästargården som står tomma efter avdelning C flyttat ut. 
Lokalen ska innan inflyttning kan ske användas som evakueringslokal för 
andra verksamheter under tiden som renoveringar sker. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 51 Dnr 2022/000025 
 
Riktlinjer - försörjningsstöd 
 
Ärende 
Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät och ska tillförsäkra 
individer som inte själva kan tillgodose sina behov en skälig levnadsnivå. 
Alla andra möjligheter till egen försörjning ska nyttjas innan rätten till 
bistånd kommer i fråga. Den enskilda individen är ytterst ansvarig för sin 
situation samt sin process mot egen självförsörjning.   
 
Föreslagna riktlinjer ska utgöra ett komplement till Rätten till bistånd,  
4 kap 1 § Socialtjänstlagen. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden antar föreslagen riktlinje för ekonomiskt bistånd. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för förtydligande av vilka förändringar som är gjorda 
i jämförelse med nu gällande riktlinjer.  
 
Riktlinjerna lyfts för fastställande vid nämndens sammanträde i september. 
_____ 
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VON § 52 Dnr 2022/000065 
 
Budget 2023 och verksamhetsplan 2023 - 2025 
 
Ärende 
Förvaltningen har upprättat förslag till tidplan för arbetet med budget 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tidplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att fastställa tidplan för arbetet med 
budget 2023. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Tidplan för budgetarbetet fastställs. 
 
Till budgetberedning väljs, förutom ordinarie arbetsutskott: 
Hans-Inge Smetana, KD 
Olov Angeria, L 
Mikaela Fahlgård, V 
Lissie Eklund, M. 
_____ 
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VON § 53 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Information lämnas vid sammanträdet. 
 
Äldreomsorgen: 

• Balans i kö och plats på säbo. 

• Endast två fler avslag på säbo-beslut 2021 (4 st) jämfört med 2018 (2 
st), innan beslut om minskning av antalet säbo-platser. 

• Flertalet utvecklingsprojekt på gång bl.a. Trygg hemma. 

• Slussens personal får handledning/utbildning för att tryggare och 
säkrare klara de utmaningar som finns på ett korttidsboende. 

• Utbildning för äldreomsorgens gruppledare inom planeras. 

• Planeringsombud på hemtjänsten för att öka delaktigheten för 
personalen i verksamhetens vardagsplanering. 

• Dokumentombud har införts inom hemtjänsten för att öka kompetens 
och följsamhet vad gäller dokumentation. 

• Nettokostnadsavvikelse 2018 och 2019 jämfört med 2021. 
 
LSS 

• 6 lediga platser fördelade över fyra gruppboenden. 

• Köp av extern placering. 

• Nytt avancerat ärende på ingång. 

• Personalminskningar pågår. 

• VI TILLSAMMANS-dag planeras för hela LSS-omsorgen den  
7 september Oskarsparken. Alla som vill är välkomna att närvara. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 54 Dnr 2022/000075 
 
Höjd habiliteringsersättning daglig verksamhet 
 
Ärende 
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig 
verksamhet kan få. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, 
förordning eller föreskrift men är ett sätt att stimulera den enskilde att delta 
i verksamheten.  
Nämnden beslutar hur hög ersättningen ska vara och i Vännäs kommun är 
ersättningen idag 35 kr för heldag och 17 kr för halvdag.  
 
Nämnden har 2022 möjlighet att ta del av statsbidrag i syfte att införa, 
bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 
 
Vännäs kommun erhåller 2022, 358 tkr i statsbidrag avsedda för 
habiliteringsersättning. Medlen kan enbart nyttjas till dagpenning utifrån 
deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 
 
När kommuner själva har möjlighet att både besluta om kommunen ska 
utbetala habiliteringsersättning eller inte och ersättningsnivå så skiljer det 
sig också åt mellan kommuner.  
 
Regeringens syfte med statsbidraget syftar till att stimulera kommunerna att 
införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:  
Att höja habiliteringsersättningen från 1 januari 2022 från 17 kr/ halvdag till 
25 kr/halvdag och från 35 kr/heldag till 50 kr/heldag.  
Att höjningen kvarstår 2023. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Att höja habiliteringsersättningen från 1 januari 2022 från 17 kr/ halvdag till 
25 kr/halvdag och från 35 kr/heldag till 50 kr/heldag.  
Att höjningen kvarstår 2023. 
 
Nämnden beslutar att nyttja hela statsbidraget. Ärendet tas upp på nytt vid 
september månads sammanträde.  
_____ 
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/eec1f0a9-dec3-4023-8de6-5bce9ec5f721

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

10(19) 

2022-06-21 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 55 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning per  
31 maj. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Nyckeltal. 
Försörjningsstöd. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Information om ekonomisk uppföljning per 31 maj antecknas till 
protokollet.  
 
Nämnden ser allvarligt på den ekonomiska utvecklingen och uppdrar till 
socialchefen att fortsätta arbetet för att nå en budget i balans. 
_____ 
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VON § 56 Dnr 2022/000078020 
 
Strategi för Digitalt först 2022 - 2024 inkl Digitaliseringsplan  
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden antog på sammanträdet 18 juni 2019 gällande 
strategi för Digitalt först.  
 
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vårt 
tidsperspektiv och den påverkar alla delar av samhället så även nämndens 
uppdrag och ansvar. Genom nämndens strategiska förhållningssätt, Digitalt 
först, finns en tydlig viljeinriktning att frågan ska drivas på ledningsnivå.   
  
Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra nämndens viljeinriktning och 
uppdrag, Digitalt först men även visa vad som behöver göras och när det ska 
ske.   
Rätt använt kommer digitaliseringen ge Vård- och omsorgsnämnden ökade 
möjligheter att med både E-hälsa och välfärdsteknik möta framtidens behov 
och utmaningar. Nämnden kommer kunna frigöra och effektivisera resurser 
som i stället kan vara/bli till kvalitetshöjande insatser för enskilda brukare 
samtidigt som nämnden möter framtidens personalförsörjningsbehov. 
 
Beslutsunderlag 
Strategi inkl. handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättad Strategi för Digitalt 
Först 2022-2024 med bifogad handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättad Strategi för Digitalt 
Först 2022-2024 med bifogad handlingsplan. 
_____ 
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VON § 57 Dnr 2022/000080 
 
Arbetet med informationssäkerhet och personuppgiftshantering 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om förvaltningens arbete med 
informationssäkerhet och personuppgiftshantering. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har två representanter som aktivt deltar i 
arbetet som utförs av kommunens informationssäkerhetsgrupp. 
Informationssäkerhetsgruppens uppgift är att vägleda, stödja, 
kommunicera och samordna Vännäs kommuns arbete med 
informationssäkerhet. Gruppen ska bidra till att kommunen arbetar 
systematiskt och säkert för att upprätthålla rätt nivå av 
informationssäkerhet för Vännäs kommuns information. 
 
Beslutsunderlag 
Redogörelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen om förvaltningens arbete med 
informationssäkerhet och personuppgiftshantering antecknas till 
protokollet. 
_____ 
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VON § 58 Dnr 2022/000064 
 
Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden 
 
Ärende 
Enligt 6 kap. 37 § kommunal lagen (2017:725), KL får en nämnd delegera 
sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men 
där nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. 
 
Syftet med delegation av beslutanderätten är att avlasta nämnden 
rutinärenden och möjliggöra en effektivare verksamhet.  
 
Nya frågor och förändringar i författningssystemet kräver en ständig 
revidering av delegationsordningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Delegeringsordning. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen delegationsordning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen delegationsordning. 
_____ 
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VON § 59 Dnr 2022/000001 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
13 – 31 maj 
Ordförandebeslut – LVU. 
Individ- och familjeomsorgen. 
Äldre- och LSS-omsorgen inkl. färdtjänst. 
 
1 – 19 juni 
Individ- och familjeomsorgen. 
Äldre- och LSS-omsorgen inkl. färdtjänst. 
 
13 maj – 19 juni 
Förvaltningsrätt. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 60 Dnr 2022/000002 
 
Meddelanden 2022 
 
Ärende 

1. Utdelning ur Emil Lagerqvists stiftelse. 
 
2. Synpunkter och klagomål 2022. 
 
3. Protokoll Samråd vård och omsorg 2022-06-03. 
 
4. Protokoll Hjälpmedelsrådet 2022-05-09. 
 
5. Protokoll Länssamverkansgruppen 2022-05-06. 
 
6. Protokoll Patientnämnden maj 2022. 
 
7. Årsredovisning och revisionsberättelser SFO. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 61 Dnr 2022/000011 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en uppföljning av fattade beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Uppföljning av boendestruktur LSS flyttas till september månad. 
_____ 
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VON § 62 Dnr 2022/000004909 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Åke Sandström (C) lyfter fråga om servering av mat även på helgerna för de 
som bor på trygghetsboendet och dess närhet. 
Sandström föreslår att vård- och omsorgsnämnden hos kostorganisationen 
begär att servering av måltider åter igen ska ske alla veckans dagar och att 
det ska gälla från augusti månad. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Tillagning och serveringen av mat i Rieck-Müllergårdens matsal ligger 
utanför vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden, men nämnden 
framför ett önskemål till kostorganisationen om att lunchservering ska ske 
även på helgerna i Rieck-Müllergårdens matsal, som ett led i arbetet med att 
motverka ofrivillig ensamhet. Matsalen är en naturlig samlingspunkt för de 
boende i närområdet. 
_____ 
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VON § 63 Dnr 2022/000082 
 
Rutin och handlingsplan för årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 
Ärende 
Information lämnas om rutin och handlingsplan för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
Rutin och handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 64 Dnr 2022/000084 
 
Beslut gällande statsbidrag för att motverka ensamhet bland 
äldre  
 
Ärende 
Regeringen har genom Socialstyrelsen 2022 fördelat medel till landets 
kommuner för att motverka ensamhet bland äldre samt säkerställa en god 
vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Medlen betalas ut under 
2022 och kan användas retroaktivt för verksamhet från och med den 1 
januari 2022.  
 
Vännäs kommun, Vård- och omsorgsnämnden erhöll enligt 
fördelningsnyckel 568 tkr i mars 2022.  
 
Nämnden informerades om medlen och användningen av dessa på 
sammanträde den 16 maj 2022. Något formellt beslut taget av nämnden 
finns inte gällande förvaltningens inriktning på nyttjandet av statsbidraget. 
 
Medlen möjliggör för nämnden att utöka omfattningen av aktiviteter som 
främjar social samvaro och riktade insatser till personer med 
demenssjukdom inom ordinärt boende.  
Med stöd av medlen kan nämnden bedriva dagverksamhet även för 
personer boende på Borgmästargården, Älven och korttidsboendet Slussen.  
Aktiviteter som tidigare endast kunde erbjudas personer boende på 
Vännäsby Äldrecenter.  
 
Nämnden kan med stöd av dessa medel utöka antalet dagar för 
biståndsbedömd dagverksamhet, riktad till personer inom ordinärt boende 
med demenssjukdom, från en till två dagar i veckan. Genom att öka antalet 
dagar kan fler personer beredas både plats och behovsanpassade 
individuella aktiviteter.  
 
Ovanstående aktiviteter är pågående men kan avbrytas om nämnden 
beslutar annan prioriterad inriktning.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden antar beskrivna användningsområde för erhållna medel. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden fastställer beskrivna användningsområden för det erhållna 
statsbidraget. 
_____ 
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