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Plats och tid Digitalt via teams 

Måndagen den 16 maj 2022, kl 10:00 – 14:30 

Ajournering 12:00 – 12:40, 13:20 – 13:35 

  

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) 

Lissie Eklund (M) 

Maria Olofsson (C) 

Hans-Inge Smetana (KD) 

  

Övriga Närvarande  

Ersättare 

 

 

 

Johanna Abrahamsson (S) 

Mats Fantenberg (V) 

Gösta Lundberg (M) 

 

 

Övriga Ulrica Westerlund, socialchef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2022-05-24 Paragrafer §§ 37-47 

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 2022-05-16 

Anslaget sätts upp 2022-05-25 Anslaget tas ned 2022-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret  

Signerat av  Kristine Hansson 
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VON § 37 Dnr 2022/000053 
 
Genomlysning av HSL Vännäs 
 
Ärende 
Vid sammanträdet ges information om resultatet av den genomlysning av 
HSL-verksamheten som har genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen om resultatet av genomlysningen antecknas 
till protokollet. 
_____ 
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VON § 38 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningsledningen 
om bland annat:  
 
Sommarrekryteringen pågår. Det känns hoppfullt om att sommaren 
kommer att fungera, men det går inte än att säga att bemanningen är helt 
löst.  
 
Ingen corona i verksamheten för tillfället. Årets tre första månader har varit 
ansträngande vilket märks på sjukfrånvarostatistiken. I februari var snittet 
15 % sjukfrånvaro + vård av barn. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 39 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Information lämnas vid sammanträdet om aktuellt läge inom äldre- och 
LSS-omsorgen. 
 
Äldreomsorgen: 
Omställningen med målet att minska antalet säbo-platser från 84 till 76 
platser nåddes i april. Hjorten och Borgmästargården avdelning C har stängt 
och de boende har flyttat till Älven.  
Det är balans i kön och antalet platser, det är två personer i kö och det finns 
två lediga platser. 
Antalet hemtjänsttagare har inte ökat trots minskningen av säbo-platser 
men hemtjänsttagarna har tyngre behov jämfört med tidigare. 
 
Förvaltningen har erhållit 568 000 kr i statsbidrag för att främja 
ensamheten bland äldre, medlen möjliggör mer resurser till dagverksamhet 
för äldre i ordinärt boende och för personer på särskilt boende i Vännäs och 
Vännäsby. 
Det har skickats ut en förfrågan till all personal inom äldreomsorgen om 
intresset av att arbeta heltid. 24 personer har svarat att de vill arbeta heltid 
om det ges möjlighet till detta.  
 
LSS-omsorgen: 
Det kommer att ske en en extern placering med anledning av att 
förvaltningen inte klarar att tillmötesgå en brukarens behov p.g.a. 
komplexitet i behoven. 
Förvaltningen arbetar vidare med interna omflyttningar och ser över de små 
kostnadsdrivande enheterna. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 40 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om aktuellt läge inom ifo-
verksamheten. 
 
Intern omorganisering med förändring av ledningsstrukturen har skett.  
Det finns nu en mottagningsfunktion för att sköta mottagandet av nya 
ärenden p,g,a. ökat inflöde. 
 
Det är i dagsläget 15 planeringar av barn i familjehem eller HVB, jämfört 
med 9 barn i september -21. Det är ett resultat av tidiga insatser i familjer. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/6dba293d-2cb7-4b36-b66c-11f05e463abe

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

7(13) 

2022-05-16 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 41 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information tertialrapport 1/22 samt ekonomisk 
uppföljning per 30 april. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1/22. 
Ekonomisk uppföljning. 
Försörjningsstödet. 
Nyckeltal. 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana (KD): 
Konstaterar ett ej tillfredställande budgetöverskridande i 
delårsbokslut/tertialrapport 1. Förvaltningen har lagt fram ett antal 
kostnadsreducerande förslag. Många av dem är bra och bör ligga i ordinarie 
verksamhet. Vill dock uttala en oro att kostnadsreduceringen i kronor är allt 
för väl tilltagna vilket gör att vi bedömer att den utlovade effekten uteblir 
och ändå ger inte kalkylen full balanserad budgetuppfyllnad.  
Bland annat utmaningarna i IFO verksamheten med så många placerade 
barn ser vi som stora svårigheter att hämta hem under året. 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas att det tydligare ska framgå i T1 även 
bland de uppräknade besparingsåtgärderna den osäkerheten vi ser i 
postpandemifrågor, IFO, LSS och osäkerheten i omvärlden. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande Henric Jakobsson (S) föreslår avslag på Smetanas förslag.  
Ingmarie Lindqvist (C) föreslår bifall till förslaget. 
 
Ordförande frågar vård- och omsorgsnämnden hur de ställer sig till 
förslagen och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå 
Smetanas förslag. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen om ekonomisk uppföljning antecknas till 
protokollet. 
 
Nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för information. 
 
Nämnden avslår Hans-Inge Smetanas (KD) yrkande. 
_____ 
 
Reservation  
Hans-Inge Smetana (KD), Ingmarie Lindqvist (C) och Maria Olofsson (C) 
reserverar sig till förmån för Smetanas förslag. 
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VON § 42 Dnr 2022/000035 
 
Grundläggande granskning - revisionsrapport 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den 
omfattning som följer av god revisionssed. 
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och 
iakttagelser (tex via nämndens protokoll och tillhörande underlag såsom 
mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, 
delårsrapporter, bokslut) och dialoger. 
 
Vid granskningen framkommer vissa brister och utifrån dessa har 
socialchefen upprättat en handlingsplan som presenteras vid 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan. 
Revisionsrapport 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 
åtgärdsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagen åtgärdsplan och 
överlämnar den till revisorerna. 
 
Uppföljning av åtgärdsplanen kommer att ske vid nämndens sammanträde 
februari 2023. 
_____ 
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VON § 43 Dnr 2022/000060 
 
Redovisning av ej verkställda beslut 
 
Ärende 
Kommunen är enligt lag skyldig att rapportera samtliga gynnande beslut 
som inte har verkställts inom tre månader, Syftet är att stärka 
rättssäkerheten för enskild som beviljats bistånd. När en beviljad insats inte 
har verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera detta till 
kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Nämnden ska även rapportera om en insats avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
För perioden 20220101–20220430 har 24 beslut rapporterats som ej 
verkställda alternativt insats som avbrutits och inte verkställts på nytt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
att godkänna rapporten avseende perioden 20220101-20220430 om ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL.  
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till 
kommunrevisorerna. 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana (KD): 
Ser med stor oro på avvikelser gällande ej verkställda beslut. Bakom varje 
siffra finns en person som inte erhåller sitt gynnande biståndsbeslut. 
Oroande är att avvikelser rör så väl LSS som SOL insatser. Dock glädjande 
är att många av de uppräknade insatserna redan är utförda.  
Yrkar att punkten redovisning av ej verkställda beslut ska finnas på 
nämndens dagordning vid varje rapporteringstillfälle till IVO, kvartalsvis, så 
vi kan följa besluten som inte blir verkställda inom laglig tid. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten avseende perioden 
20220101-20220430 om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive  
4 kap 1 § SoL.  
 
Nämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till 
kommunrevisorerna. 
 
Nämnden bifaller Smetanas förslag om att punkten redovisning av ej 
verkställda beslut ska finnas på nämndens dagordning vid varje 
rapporteringstillfälle till IVO, kvartalsvis, för att kunna följa besluten som 
inte blir verkställda inom laglig tid. 
_____ 
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VON § 44 Dnr 2022/000002 
 
Meddelanden 2022 
 
Ärende 

1. Lex Sarah rapporter. 
2. Utdelning ur Emil Lagerqvists stiftelse. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-19 § 44:  

Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk uppföljning 2022. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-19 § 49: 

Godkännande av tilläggshyra mellan Vännäs Fastigheter AV och vård- 
och omsorgsnämnden för inlastningsfunktion vid Äldrecenter i 
Vännäsby, 

5. Protokoll 2022-04-11, Hjälpmedelsrådet. 
6. Minnesanteckningar 2022-04-29: Delegationen för social välfärd och 

hälsa. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 45 Dnr 2022/000001 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
Delegationsbeslut 11 - 30 april 2022: 
1. Individ- och familjeomsorgen. 
2. Äldre- och LSS-omsorgen inkl färdtjänst. 
 
Delegationsbeslut 1 – 12 maj 2022: 
1. Individ- och familjeomsorgen. 
2. Äldre- och LSS-omsorgen inkl färdtjänst. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 46 Dnr 2022/000011 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en uppföljning av nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Målet att minska säbo-platser har uppnåtts och kan därmed tas bort från 
uppföljningslistan. 
_____ 
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VON § 47 Dnr 2022/000061 
 
Upphävande av principbeslut gällande vaccinationskrav mot 
covid 
 
Ärende 
På nämndssammanträdet 2022-02-02 beslutades om principer för 
vaccination mot Covid-19, för studenter/ arbetspraktikanter och vid 
anställningar/bemanning. Vid sammanträdet beslutades att principbeslutet 
gäller så länge behov kvarstår. 
 
Sedan 1 april 2022 klassas inte covid-19 längre som allmänfarlig- och 
samhällsfarlig sjukdom. Restriktionerna har upphävts för allmänheten och 
från 9 maj har munskyddstvånget upphört inom vård- och omsorg.  
 
Vaccinationsviljan upplevs hög hos förvaltningens medarbetare. Alla 
medarbetare uppmanas att fortsätta vaccinera sig och följsamheten vad 
gäller smittskyddande rutiner är stor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Att vård- och omsorgsnämnden med hänvisning till det förändrade läget vad 
gäller pandemin beslutar: 
 
att tidigare antaget principbeslut upphävs från 1 juni 2022 
 
att principbeslutet kan aktualiseras åter vid ändrade förhållanden.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämndens principbeslut för vaccination mot Covid-19 fattat den 2 februari 
2022 kvarstår.  
 
Ärendet återupptas igen vid september månads sammanträde.  
_____ 
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