
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
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1(9) 
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Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs och digitalt 

Onsdagen den 12 maj, 2021 kl 08:30 – 09:50 

 

Beslutande 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Leif Högbom (S) 

 

Övriga närvarande Elinor Ekström, socialsekreterare, § 18 

Anna-Maria Nilsson, områdeschef ifo, § 18 

Ulrica Westerlund, socialchef, §§ 18 - 21 

Christer Häggblom, ekonomicontroller 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital signering 2021-05-18  Paragrafer §§ 18 - 23 

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 2021-05-12 

Anslaget sätts upp 2021-05-19 Anslaget tas ned 2021-06-10 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av Kristine Hansson 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 18 Dnr 2021/000011  026 
 
Egenkontroll - utredning barn och unga 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas uppföljande information om ett LVU-ärende. 
Informationen handlar bland annat om dialog med berörda parter, 
planerade insatser och stöd från socialtjänsten.   
                    
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 19 Dnr 2021/000004  909 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen:  
 

• Planering för sommarsemester. 
 

• Vaccineringen fortsätter. 
 

• Ombyggnationerna följer tidsplanen.   
                
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 20 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 
Tertialrapport. 
       
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Information om ekonomisk uppföljning och tertialrapport 1 antecknas till 
protokollet och överlämnas till nämnden. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 21 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.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Risk- och konsekvensanalys. 
 
Vård-och omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.  
Ärendet överlämnas till nämnden för beslut.  
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 22 Dnr 2021/000042  973 
 
Riktlinje: Hjälpmedel utanför sortiment som kräver särskilt 
hjälpmedelsbeslut 
 
Ärende 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till riktlinjer avseende hjälpmedel 
utanför sortiment som kräver särskilt hjälpmedelsbeslut.      
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje. 
 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för hjälpmedel 
utanför sortiment som kräver särskilt hjälpmedelsbeslut.        
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag  
till vård- och omsorgsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för hjälpmedel 
utanför sortiment som kräver särskilt hjälpmedelsbeslut.      
_____ 
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Au § 23 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. 
 
Vård-och omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts förslag  
till vård- och omsorgsnämnden 
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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