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Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs 

Onsdagen den 21 september 2022, kl 10:00 – 10:50 

  

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 2022-09-22 Paragrafer § 38 

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 2022-09-21 

Anslaget sätts upp 2022-09-23 Anslaget tas ned 2022-10-15 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
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VON AU § 38 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. 
 
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 omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
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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Att socialchef i omställning av boendestrukturen påbörjar och genomför en 
avveckling av verksamheterna Tväråbäck 55 A, Tväråbäck 55 B och 
Kyrkogatan 8.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till  
vård- och omsorgsnämnden 
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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