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Plats och tid Samlingssalen, Vännäs 

Onsdagen den 5 oktober 2022, kl 08:30 – 09:45 

Ajournering kl 09:15 – 09:30 

  

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) 

Ellinor Lundberg (C) 

 

 

Övriga Ulrica Westerlund, socialchef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2022-10-07 Paragrafer §§ 77-80 

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 2022-10-05 

Anslaget sätts upp 2022-10-07 Anslaget tas ned 2022-10-29 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret  

Signerat av  Kristine Hansson 
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VON § 77 Dnr 2022/000003909 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas kort information om inomhusmiljön på kontoret 
och i stöd-/behandlingsteamets lokaler. Mer information kommer att 
lämnas vid november månads sammanträde. 
 
_____ 
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VON § 78 Dnr 2022/000101020 
 
Förändrad boendestruktur LSS 
 
Ärende 
Vännäs är en kommun som volymmässigt, sett till invånarantalet, har 
mycket LSS-omsorg. Den enskilt största påverkan härrör till 
ansvarsövergången från landstinget till kommunerna.                              
Kommunens stora andel gruppbostäder i förhållande till andra insatser 
bedöms vara kostnadsdrivande och tränga undan möjligheterna att utveckla 
och möta behovet av alternativa stöd till personer med funktionsnedsättning 
i kommunen.  
 
Resultat 2021, prognostiserat resultat 2022 och förväntade resultat 2023 
motiverar att nämnden agerar proaktivt och fattar beslut som bidrar till 
måluppfyllelse inom tilldelad budgetram. Under hösten 2021 påbörjades en 
omställningsprocess i syfte att minska andelen platser i gruppbostad. En 
process som avstannade i avvaktan på nya beslut.  
 
På sammanträdet 2022-06-16 beslutade kommunfullmäktige att uppmana 
nämnden att prioritera arbetet med omstruktureringen av LSS-boendena. 
 
Aktuell situation 
För att skapa förutsättningar till en effektiv, säker och trygg 
boendestrukturomställning föreslås nämnden besluta om att avveckla tre 
namngivna gruppbostadsenheter, utan inbördes turordning eller i datum 
angiven tidsram. Det ger förvaltningen möjligheter att genomföra processen 
situationsanpassat, flexibelt, över tid och med hänsyn till berörda brukares 
individuella aktuella situation och behov.  
 
Förvaltningen har på uppdrag tagit fram underlag som vägledning inför 
beslut på strukturell nivå om både platsantal och verksamheter för 
avveckling. Beslutet kommer oundvikligt att beröra och påverka enskilda 
brukare, både brukare på angivna boenden och brukare som på grund av 
förändrade hjälpbehov kan behöva ny boendeplats. En boendestruktur som 
möter den enskildes hjälpbehov effektivt och kvalitativt förutsätter 
flexibilitet och intern rörlighet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inkl. bilaga 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Att socialchef i omställning av boendestrukturen påbörjar och genomför en 
avveckling av verksamheterna Tväråbäck 55 A, Tväråbäck 55 B och 
Kyrkogatan 8.  
 
Att socialchef ges i uppdrag att fortsätta genomföra de nödvändiga 
förändringar som krävs för att öka nämndens förutsättningar att skapa en 
långsiktigt hållbar effektiv och kvalitativ LSS-omsorg. 
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Förslag under sammanträdet 
Ingmarie Lindqvist (C) föreslår att nämnden får kontinuerlig uppföljning 
och ser det som självklart att processen sköts med full transparens och 
dialog med brukare och gode män. 
 
Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till ursprungsförslaget och 
Centerpartiets tilläggsförslag samt som tilläggsyrkande yrkar på 
tydliggörande i processen enligt nedan.  
Efter beslut i nämnden ska följande ske:  
  
Individen/brukaren 

• Öppen och transparent och god dialog ska ske genom hela processen.  

• Viktigt att kommunicera att målet för omstruktureringen är att 
säkerställa god långsiktig kvalitet för den enskilde. Ska finnas med i alla 
planer och dialoger. 

• Individuella planer/processer utifrån omstruktureringen ska göras med 
varje individ utifrån rättighetslagstiftningen. (LSS)  

• Individuella behov ska styra den fortsatta processen för varje 
individ/brukare. 

• Ingen ska tvingas flytta mot sin vilja utan ska ske i dialog.  

• Eftersom målet är att säkerställa kvaliteten för brukarna på lång sikt ska 
omstruktureringen ge individen/brukaren likvärdiga eller bättre villkor.  

• Individens behov etc. ska styra processen och inte våra system, vad vi 
kallar stödformerna etc. Individen före systemet.  

  
Föräldrar/Gode män 
Öppen och transparent träff i tidigt skede med anhöriga och gode män på de 
tre boendena där det på ett pedagogiskt sätt lyfts fram behovet av 
omstrukturering (inte för att spara pengar) utan för att långsiktigt stärka 
kvaliteten för de berörda brukarna. Sedan kontinuerliga 
förtroendeskapande träffar med företrädarna under hela processen.  
  
Personal 
Enskild träff med berörd personal i tidigt skede för att informera dem om 
förändring samt kontinuerlig dialog vad förändringen innebär.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Att socialchef i omställning av boendestrukturen påbörjar och genomför 
en avveckling av verksamheterna Tväråbäck 55 A, Tväråbäck 55 B och 
Kyrkogatan 8.  

 

• Att socialchef ges i uppdrag att fortsätta genomföra de nödvändiga 
förändringar som krävs för att öka nämndens förutsättningar att skapa 
en långsiktigt hållbar effektiv och kvalitativ LSS-omsorg. 

 

• Att nämnden får kontinuerlig uppföljning och ser det som självklart att 
processen sköts med full transparens och dialog med brukare och gode 
män. 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/ba14434c-084a-4652-b868-4a5bf46e4443

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

6(8) 

2022-10-05 

 
 

 

  

 

 
 

• Att avslå Hans-Inge Smetanas (KD) tilläggsyrkande med motivering att 
detaljstyrning av förvaltningen inte bör ske från nämndens sida. 

_____ 
 
Reservation 
Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 
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VON § 79 Dnr 2022/000107 
 
Riktlinje för palliativ vård 
 
Ärende 
Syftet med riktlinjen är att beskriva ramarna för den palliativa vården i 
livets slutskede oavsett var vården sker inom vård och omsorgsnämndens 
ansvarsområde. Vännäs kommuns vård- och omsorgspersonal ansvarar 
tillsammans med hälsocentralens distriktsläkare för allmän palliativ vård av 
patienter med hemsjukvård i ordinärt boende, korttidsboende Slussen och 
särskilda boenden Borgmästargården, Äldrecenter och Älven samt 
gruppbostäder och servicebostad inom LSS. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa riktlinje för palliativ vård. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa riktlinje för palliativ vård. 
_____ 
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VON § 80 Dnr 2022/000001002 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
1. Ifo 13 - 30 september. 
2. Familjerätt 13 - 30 september. 
3. Äldre- och LSS-omsorg 13 - 30 september. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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