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VON AU § 1 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen: 
 
Coronaläget 
Verksamheten är i ett ansträngt läge. Många är i hemkarantän eller är själva 
smittade. Alla verksamheter är påverkade. Hemtjänsten har drabbats mest. 
HSL-gruppen har alltjämt ett ansträngt läge och kan behöva arbeta enligt 
jourverksamhet.  
Förvaltningen har en organisation för att testa vårdpersonal, men tyvärr kan 
inte regionen leverera antigentester. 
 
Förvaltningens coronastab träffas en gång/v.  
Kommunens interna restriktioner är förlängda till 31 mars. 
 
Övrigt 
För ifo det har lugnat ner sig något jämfört med slutet av 2021. 
 
Det är högt tryck från sjukhuset om att skriva ut patienter. Många som 
skrivs ut har omfattande behov av vård.  
 
Hemtjänsten tittar på olika sätt att förändra och utveckla verksamheten. 
 
Genomlysningen av HSL och ifo har påbörjats. Resultaten kommer att 
redovisas för nämnden under våren. 
 
Planering pågår tillsammans med Liljaskolan för att till hösten starta 
utbildning i vårdsvenska. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.  
_____ 
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VON AU § 2 Dnr 2021/000011 
 
Egenkontroll - utredning barn och unga 
 
Ärende 
Vid sammanträdet redogörs för egenkontroll av ärendehantering inom 
området barn och unga. 
 
Två utredningar har granskats och de visar att det finns utvecklingsområden 
gällande t.ex. kommunicering.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 3 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om pågående omstrukturering inom 
LSS-omsorgen och äldreomsorgen. 
 
Äo: Ombyggnationerna av gamla korttidsboendet till att bli ett säbo 
fortsätter. I dagsläget finns det 80 säbo-platser. 
 
LSS: Processen fortsätter. Två nya brukare har flyttat in på Liljas väg. 
 
Inom LSS finns en för tillfällen en gruppbostad där det förekommer mycket 
våld, hot om våld. Det görs många insatser och utbildningsinsatser för att 
trygga upp och få till en bra personalsituation runt brukarna. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 4 Dnr 2022/000005 
 
Principbeslut gällande tillhandahållande av praktikplatser för 
vårdstudenter som är ovaccinerade mot covid-19 samt principer 
vid nyanställningar 
 
Ärende 
Västerbotten har som region i november 2021 beslutat att medicin- och 
vårdstudenter som är ovaccinerade mot covid-19 inte får göra sin praktik i 
regionens verksamhet. Fler regioner följer Västerbotten i sina beslut. Frågan 
om inte också Vännäs på förvaltningsnivå också bör fatta ett sådant 
principiellt beslut har aktualiserats.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har under pågående pandemi vidtagit 
omfattande åtgärder i syfte att förhindra att äldre och sköra omsorgstagare 
utsätts för smitta. Följsamheten av rådande riktlinjer och rutiner bedöms 
som goda. Vaccinationsviljan är också mycket hög hos både personal och 
omsorgstagare vilket är positivt med hänvisning till att 
Folkhälsomyndigheten är tydlig med att vaccinering det bästa sättet att 
undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. 
Med hänvisning till fortsatt pandemi behöver förvaltningen fortsätta göra 
allt för att skydda sköra omsorgstagare och bör därför inte erbjuda vårdnära 
praktikplatser till ovaccinerade. Studenter behöver ju till skillnad från 
personal inte finnas på plats för att upprätthålla en trygg och säker vård- 
och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Att vård- och omsorgsnämnden med hänvisning till pågående pandemi och 
de risker som finns vid förekomst att av smittspridning beslutar: 
 
att ställa sig bakom föreslagna principer gälande studenter, 
arbetspraktikanter och nyanställningar 
 
att principbeslutet gäller så länge behov kvarstår. 
_____ 
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VON AU § 5 Dnr 2022/000006 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet redogörs för bokslut och verksamhetsberättelse 2021. 
 
Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2021, -4,3 Mkr. Procentuell 

avvikelse mot budget, 1,91%.  

Verksamhetsberättelsen kommer att vara färdigställd inför nämndens 
sammanträde den 2 februari. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 6 Dnr 2022/000009 
 
Delegation i brådskande fall 
 
Ärende 
Enligt 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725) får nämnden utse ordförande 
eller annan ledamot att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar enligt 6 kap 39 § kommunallagen 
(2017:725) till nämndens ordförande samt nämndens vice ordförande, i de 
fall ordföranden inte kan nås, att besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 
Beslutet gäller från och med 2 februari 2022 och tills vidare. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar enligt 6 kap 39 § kommunallagen 
(2017:725) till nämndens ordförande samt nämndens vice ordförande, i de 
fall ordföranden inte kan nås, att besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 
Beslutet gäller från och med 2 februari 2022 och tills vidare. 
_____ 
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VON AU § 7 Dnr 2021/000144 
 
Revisionens granskning av framtidens äldreomsorg i Vännäs 
 
Ärende 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vännäs kommun 
granskat om vård- och omsorgsnämnden säkerställt att arbetet med 
planering och anpassningar till framtidens äldreomsorg bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. Information om rapporten lämnades vid 
arbetsutskottets sammanträde den 15 december därefter har socialchef 
skrivit en handlingsplan som presenteras vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 
handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 
handlingsplan. 
_____ 
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