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VON AU § 27 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningsledningen: 
 
Semesterplaneringen  
Det finns upprättat ett sommaravtal för vårdpersonal är villig att flytta sin 
semester. I dagsläget handlar det om 5-6 medarbetare.  
Rekryteringen fortsätter, det är inte fullt bemanning överallt ännu och det  
det kommer en del avhopp  
Sjuksköterskorna har bemanningen klar men en sjukskrivning har uppstått 
som gör att det kan uppstå luckor i schemat. 
Rehab har bra täckning och kommer att sälja viss tid till Bjurholm under 
sommaren.  
 
Förvaltningsledningen  
Förvaltningen har satsat mycket på gruppledarna inom LSS för att de ska bli 
stärkta i sin roll med att leda ute på enheterna. Det bidrar till en 
avstressande effekt för cheferna. Det behöver dock stärkas upp mer inom 
LSS och hemtjänsten för att bl.a. minska antalet underställda.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 28 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Information lämnas vid sammanträdet: 
 

• Under maj månad var det 29 pågående barnutredningar.  
6 st barnutredningar avslutades, alla inom tidsgränsen. 

 

• Det är 30 pågående vuxenärenden, 
 

• 7 juni var 14 barn placerade (16 st i maj). 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen om uppföljning av ifo-verksamheten 
antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 29 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Information lämnas vid sammanträdet. 
 
Äldreomsorgen: 

• Balans mellan kö och säbo-platser.  

• Det är ett flertal utvecklingsprojekt på gång inom äldreomsorgen där 
Trygg hemma är det övergripande paraplyet. 

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

• Utbildning för äldreomsorgens gruppledare planeras. 

• Kostnadseffektiviteten inom äldreomsorgen i Vännäs jämfört med 
Västerbotten, siffror från 2021. 

 
LSS-omsorgen 

• 6 lediga platser fördelade över fyra gruppbostäder. 

• En extern placering. 

• Personalminskningar pågår. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 30 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas muntlig information om ekonomisk uppföljning 
per 31 maj. 
 
Det är i dagsläget endast preliminära siffror, men det går att konstatera att 
försörjningsstödet har minskat jämfört med samma period tidigare år samt 
att IFO och LSS fortsatt har stora underskott. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet ser med oro på den ekonomiska utvecklingen och uppdrar 
till socialchefen att fortsätta arbetet med att nå en budget i balans. 
 
Den mottagna informationen, med preliminär ekonomisk status, antecknas 
till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 31 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 vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att fastställa tidplan för arbetet med 
budget 2023. 
_____ 
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VON AU § 32 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 omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
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. 
_____ 
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