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VON § 65 Dnr 2022/000027 
 
Praktikants närvaro vid sammanträde 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden ska godkänna socionompraktikant  
Arvid Perssons närvaro vid dagens sammanträde. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Arvid Perssons närvaro vid dagens 
sammanträde. 
_____ 
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VON § 66 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om bl.a.: 
Sommaren 
Det var få sökande inför sommaren. Hemtjänsten, Vännäsby Äldrecenter 
och några LSS-boenden haft extra kärvt bemanningsmässigt. 
Stabilt vad gäller resurser för rekrytering och ledning under sommaren.  
Utvärderingsarbete pågår, resultatet kommer att presenteras för nämnden 
under hösten. 
 
Pandemin 
Under sommaren återinfördes krav på munskydd i vårdnära arbete.  
Det var stort personalbortfall/sjukskrivningar under en period av 
sommaren.  
 
Förvaltningsledningen 
Två områdeschefer lämnar under hösten förvaltningen för andra arbeten. 
Det är områdeschef för hemtjänsten och en områdeschef för LSS. Interna 
omfördelningar har skett, ny områdeschef inom äldreomsorgen har 
rekryterats. Till tjänsten inom LSS kommer rekryteringsprocess att 
påbörjas. 
 
Alla Tillsammansdagen  
En start för mer rörelse och gemensamma aktiviteter tillsammans med 
varandra och andra. Fler liknande dagar planeras. 
 
Säbo-kö 
Det är balans mellan kö och platser på säbo.  
 
Ukrainaflyktingar 
En familj kom innan sommaren.  
Storken är iordningställd för att ta emot kommande flyktingar. 
 
Vad är på gång i förvaltningen?  

• Frivilligcenter startar upp verksamheten efter pandemin och kommer 
att fokusera på arbetet med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. 

• Ifo har påbörjat förebyggande föräldraskapsarbete/utbildning 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. 

• Införande av nya verksamhetssystemet fortsätter i planerad takt. 

• Digital signering vid läkemedelsgivning (Appva) införs över hela 
förvaltningen. 

• Trygg hemma workshop tillsammans med pensionärsföreningar. 

• Planering för introduktion av ny nämnd. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____     
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VON § 67 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Vid sammanträdet informeras om det den 9 september inte var någon 
utredning som pågått längre än 12 veckor. 
 
Analys och vidtagna åtgärder efter genomlysningen: 

• Hösten 2022 tillsattes en familjehemssekreterare på halvtid. 

• Rekryterat jourhem i egen regi. 

• Dialog med konsultstödda familjehem om att övergå till kommunal regi.  

• Utvecklingsarbete pågår inom öppenvården med fokus på barn och 
unga. 

• Samarbete mellan skola och socialtjänst har förstärkts. 

• Arbetsmiljö/belastning. Ärendetyngdsmätning har genomförts 
regelbundet sedan hösten 2021.  Samtliga mätningar har visat på en 
mycket hög belastning för socialsekreterarna som arbetar med 
barn/unga. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen om ifo-verksamheten antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 68 Dnr 2022/000025 
 
Riktlinjer - försörjningsstöd 
 
Ärende 
Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät och ska tillförsäkra 
individer som inte själva kan tillgodose sina behov en skälig levnadsnivå. 
Alla andra möjligheter till egen försörjning ska nyttjas innan rätten till 
bistånd kommer i fråga. Den enskilda individen är ytterst ansvarig för sin 
situation samt sin process mot egen självförsörjning.   
 
Föreslagna riktlinjer ska utgöra ett komplement till Rätten till bistånd,  
4 kap 1 § Socialtjänstlagen. 
 
Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde i juni för 
förtydligande av vilka förändringar som är gjorda i jämförelse med nu 
gällande riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden fastställer föreslagen riktlinje för ekonomiskt bistånd. 
_____ 
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/3c492849-1890-4126-9f07-4cbdfa464b93

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

7(14) 

2022-09-14 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 69 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om tertialrapport 2/2022. 
 
Helårsprognosen i tertialrapporten, -8,6 milj stämmer inte med prognosen i 
tertialrapport 1, -8,0 milj. Det är främst ifo och LSS som bidrar till det ökade 
underskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 med helårsprognos 
2022, efter de redaktionella ändringar som framkommit vid sammanträdet, 
därefter överlämnas tertialrapporten till kommunstyrelsen för information. 
 
Nämnden ser allvarligt på resultatet i tertialrapporten samt 
helårsprognosen. Nämnden uppdrar till socialchefen att fortsätta att aktivt 
arbeta för att nå en budget i balans. 
_____ 
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VON § 70 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 på sammanträdet den 21 juni 2022 att höja beloppet från 
17 kr/ halvdag och 35 kr/heldag till 25 kr /halvdag och 50 kr/heldag. 
Höjningen sker med stöd av statsbidraget. 
Höjningen medför en kostnadsökning 2023 med ca. 65 tkr/år. 
Höjning och utbetalning sker retroaktivt från och med 1 januari 2022. Det 
sammanlagda utbetalda beloppet 2022 beräknas till ca. 211 tkr. 
 
Nämnden har erhållit 358 tkr i statsbidrag och efter beslut kvarstår icke 
nyttjade medel med ca.147 tkr. Medlen kan inte nyttjas för andra ändamål.  
På sammanträdet 21 juni 2022 beslutas att ärendet tas upp på nytt på 
sammanträdet i september och med fokus på de inte nyttjade medlen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut enligt alternativ 2  
- Att fördela och utbetala överskjutande belopp som en tillfällig 
stimulansbonus till enskild vid årets slut. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela och utbetala överskjutande 
belopp som en tillfällig stimulansbonus till enskild vid årets slut. 
_____ 
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VON § 71 Dnr 2022/000001 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 

1. Ifo 20 juni – 15 augusti. 
2. Familjerätt 20 juni – 15 augusti. 
3. Äldre- och LSS-omsorg 20 juni – 15 augusti. 
4. Ifo 16 augusti – 12 september. 
5. Äldre- och LSS-omsorg 16 augusti – 12 september. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 72 Dnr 2022/000002 
 
Meddelanden 2022 
 
Ärende 

1. Lex Sarah rapport. 
2. Synpunkter och klagomål. 
3. Protokoll Hjälpmedelsrådet, 2022-08-29. 
4. Minnesanteckningar Delegationen för social välfärd och hälsa,  

2022-08-24. 
5. Samordningsförbundet, tertialrapport 1/2022. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 73 Dnr 2022/000101 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen om boendestrukturen antecknas till 
protokollet. 
 
Nämnden uppdrar till arbetsutskottet att tillsammans med socialchef ta 
fram ett förslag till beslut inför nämndens sammanträde den 5 oktober. 
_____ 
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VON § 74 Dnr 2022/000011 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en uppföljning av fattade beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ärendet ”Upphävande av principbeslut gällande vaccinationskrav mot 
covid” flyttas till november månads sammanträde, med hänvisning till att 
det fortfarande är hög smittspridning i samhället. 
 
I ärendena Riktlinjer - försörjningsstöd och Höjd habiliteringsersättning 
daglig verksamhet har nämnden fattat beslut vid dagens sammanträde och 
de kan därmed strykas från listan. 
_____ 
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VON § 75 Dnr 2022/000102 
 
Information om brukarundersökning 2022 - säbo och hemtjänst 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om resultat från 
brukarundersökning 2022 inom säbo och hemtjänsten, jämförelser med 
länet och riket i övrigt.  
 
Utifrån vad som framkommit i undersökningen har förvaltningen vidtagit 
bland annat följande åtgärder: 
På Borgmästargården och Älven finns det nu aktivitetssamordnare och 
aktivitetsplaner.  
På Vännäsby Äldrecenter har dagverksamhet för ordinärt boende utökats 
med en grupp. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden antecknar den mottagna informationen till protokollet och 
konstaterar att medborgarna ger kommunens särskilda boenden och 
hemtjänst ett gott betyg. 
_____ 
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VON § 76 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 20220501–20220831 har 17 beslut rapporterats som ej 
verkställda alternativt insats som avbrutits och inte verkställts på nytt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten avseende perioden 
2020501 - 20220831 om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive  
4 kap 1 § SoL.  
 
Nämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och till 
kommunrevisorerna. 
_____ 
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