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Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs 

Onsdagen den 24 augusti 2022, kl 08:30 – 10:05 

  

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 2022-08-31 Paragrafer §§ 33-37 

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 2022-08-24 

Anslaget sätts upp 2022-09-01 Anslaget tas ned 2022-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
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VON AU § 33 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om bl.a.: 
 

• Den tuffaste sommaren på många år bemanningsmässigt. 
Hemtjänsten och några gruppboenden har haft det otroligt tufft under 
sommaren. Coviden kom tillbaka under sommaren, på några 
gruppbostäder drabbades både brukare och personal. 
Utifrån de förutsättningar som varit har verksamheterna ändå klarat 
sig bra.  
På ledningssidan har det fungerat bra. Det har varit bra med en vik 
områdeschef på hemtjänsten. 

 

• Rekrytering av områdeschef för äldreomsorgen pågår.  
 

• Undervisning i Vårdsvenska har börjat.  Det är 16 medarbetare som 
läser svenskan på arbetstid. 

 

• Alla tillsammansdagen den 7 september. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 34 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Första semesterperioden var det högt tryck på verksamheten. Medarbetarna 
upplever ändå att de var bättre förberedda inför den här sommaren jämfört 
med tidigare.  
 
I några ärenden har placeringen övergått från HVB-hem till familjehem. 
 
Två nya socialsekreterare har börjat nu i höst. 
 
Handlingsplan utifrån genomlysningen håller på att sammanställas. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Informationen om ifo-verksamheten antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 35 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet informeras om Socialstyrelsens brukarundersökning 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Sammanställningen visar 
resultatet för Vännäs jämfört med länet och riket. 
I samband med nämndens sammanträde kommer information att lämnas 
om förvaltningens planerade åtgärder utifrån undersökningen att redovisas. 
 
Information lämnas om beslutsunderlag som arbetas fram gällande 
förändringar av LSS boendestruktur. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen om äldreomsorgen antecknas till protokollet. 
 
Mottagen information om arbetet med beslutsunderlag gällande LSS 
boendestruktur antecknas till protokollet. Information i ärendet kommer att 
lämnas vid nämndens sammanträde den 14 september. Beslut kommer att 
fattas vid ett extrainsatt nämndssammanträde den 5 oktober. 
_____ 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/44b3f3b1-a86d-4b0e-8d83-658d08a481e9

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

6(7) 

2022-08-24 

 
 

 

  

 

 
 

VON AU § 36 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning, 
nyckeltal och försörjningsstödet utveckling per 31 juli 2022. 
 
Arbetet med tertialrapport 2 pågår och kommer att redovisas vid nämndens 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Nyckeltal. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet. 
Arbetsutskottet uppmanar socialchefen att fortsätta arbetet med att nå en 
budget i balans. 
_____ 
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VON AU § 37 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 omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om något av följande 
alternativ:  

1. Att under 2022 tillfälligt höja till habiliteringsersättningen till 
84kr/heldag och 42 kr/halvdag från beslutad höjning 50 kr/dag 35 
kr/halvdag. 

 
2. Att fördela och utbetala överskjutande belopp som en tillfällig 

stimulansbonus till enskild vid årets slut. 
 
3. Att beslut 2022-06-21 kvarstår i sin helhet och ej nyttjat belopp 

återlämnas till staten. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till  
vård- och omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut enligt alternativ 2  
- Att fördela och utbetala överskjutande belopp som en tillfällig 
stimulansbonus till enskild vid årets slut.   
_____ 
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