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Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Johan Ågren (S) 

 

  

Övriga Närvarande 

 

 

 

Ulrica Westerlund, socialchef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2022-02-25 Paragrafer §§ 8-12 

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 2022-02-23 

Anslaget sätts upp 2022-02-25 Anslaget tas ned 2022-03-19 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
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VON AU § 8 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen: 
 
Pandemin 

• påverkan inom äldreomsorgen med anledning av hög personalfrånvaro. 
 

• fortfarande påverkan inom LSS-omsorgen då både personal och 
brukare varit sjuka. 
 

• IFO normal frånvaro av personal. 
 

• HSL mycket sjukfrånvaro samt vård av barn. 
 

• Vaccination dos 4 har genomförts på säbo samt på brukare på 
gruppbostäder som är 80 år och äldre. Hälften av patienterna inom 
hemsjukvården har vaccinerats och resterande vaccineras nästa vecka. 

 

• Stegvis övergång till ”det nya normala” fr.o.m. mars månad.  
Vissa möten kommer även fortsättningsvis att genomföras via teams. 

 
Personalsituationen  

• Åren 2020 och 2021 har slitit hårt på områdescheferna då de har haft 
ännu fler direktiv och riktlinjer att förhålla sig till än vad andra 
arbetsplatser haft. De har även haft svårt att bemanna verksamheterna. 

 

• Anställning av ett tillfälligt chefsstöd inom LSS för att avlasta övriga 
områdeschefer under en längre sjukskrivningsperiod. 

 

• Information lämnas om de åtgärder som har vidtagit och de aktiviteter 
som nu pågår för att komma tillrätta med inomhusmiljön på kontoret. 

 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 9 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Inom ifo-avdelningen pågår ett förändringsarbete, organisationsförändring, 
som kan upplevas jobbigt och utmanande. När förändringen är genomförd 
kommer det att finnas en 1:e socialsekreterare inom barngruppen och en 1:e 
socialsekreterare inom vuxengruppen. Dessa ryms inom befintligt 
tjänsteutrymme.Det kommer även att vara en mottagningsenhet, där två 
socialsekreterare tar emot ärenden och gör en första bedömning. 
 
Det är inte lika högt tryck på verksamheten som under hösten -21. 
 
Biståndshandläggarna finns organisatoriskt under ifo från 1 mars. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 10 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om pågående omstrukturering inom 
LSS-omsorgen och äldreomsorgen. 
 
LSS 
Det är tomma platser på flera gruppbostäder och detta måste man komma 
till rätta med. 
En ny brukare har flyttat in på Liljas väg 17 och ytterligare en är på väg att 
flytta in. 
 
Äo  
Ombyggnationerna följer planeringen, inflyttning beräknas ske i april 
samtidigt töms Hjorten. Planering är att även Borgmästargården enhet C 
kommer att vara tömd inom närtid. 
I dagsläget står 6 personer i kö för särskilt boende.  
Invigning av nya säbot och Slussen kommer att ske samtidigt. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 11 Dnr 2022/000004 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 

• Information om tilldelade medel från Omställningsfonden som kommer 
att användas för att kompetenshöja vårdpersonal med brister i svenska 
språket. Liljaskolan kommer att hålla en utbildning i vårdsvenska. De 
kommer att arbeta parallellt med att de genomför utbildningen.   

 

• Information om dialog som förs med Samhall kring insatserna städ och 
tvätt.  

 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 12 Dnr 2022/000020 
 
Tillägg till avtal - Personlig assistans Vännäs kommun 
 
Ärende 
Avtal för personlig assistans när assistentberättigad väljer Vännäs kommun 
som utförare av assistansen fastställdes av vård- och omsorgsnämnden 27 
augusti 2019. Det har uppstått en del frågor när det uppstår frånvaro av 
personal p.g.a. sjukdom. Avtalet är formulerat utifrån att det är vuxna som 
har personlig assistans men det förekommer även att barn har personlig 
assistans.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Ärendet lyftas för beslut av nämnden vid sammanträdet i april. 
_____ 
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