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Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs 

Onsdagen den 20 januari 2021, kl 08:30 – 10:05 

   

Beslutande 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Leif  Högbom (S) 

 

Övriga närvarande Ulrica Westerlund, socialchef 

Christer Häggblom, ekonomicontroller 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2021-01-26  Paragrafer §§ 1-8 

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 2021-01-20 

Anslaget sätts upp 2021-01-27 Anslaget tas ned 2021-02-18 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av Kristine Hansson 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 1 Dnr 2021/000004  909 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från verksamheten bland 
annat: 
 
Coronaläget 
Ingen ny bekräftad smitta i verksamheten sedan årsskiftet. 
Covidteamet i gång inom hemtjänsten, i dagsläget arbetar de hos dem med 
misstänkt smitta. 
Vaccineringen har kommit igång och följer planeringen. Hög nivå av 
medarbetare som vill vaccinera sig. 
Kommer att genomföra en ny kampanj kring basala hygienrutiner. 
 
Övrig information 
Ombyggnationerna av fd. Akka har kommit igång i huset.  
Gudrun Kågström-Lindberg tillträdde tjänsten som HSL-chef den 4 januari. 
Begränsade öppettider i receptionen under en period p.g.a. sjukdom. 
Upphandling av nytt verksamhetssystem – finns nu utlagd i e-avrop.   
                      
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
 
      
      
      
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/ffe84ea8-e97e-46d6-a149-1959464743e5

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

4(10) 

2021-01-20 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 2 Dnr 2020/000157  007 
 
Tillsyn - Akka HVB och Akka stödboende 
 
Ärende 
Inspektion för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn på Akka HVB 
och Akka stödboende. Nämnden har beretts möjlighet att lämna yttrande 
gällande det som framkommit vid tillsynen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse och yttrande.  
 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom bifogad 
tjänsteskrivelse till yttrande enligt ovan.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom bifogad 
tjänsteskrivelse och yttrande samt insänder det till Inspektion för vård och 
omsorg (IVO).  
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 3 Dnr 2021/000009  
 
Yrkesresan 
 
Ärende 
Nämnden behöver alltjämt hantera den utmaning som finns för att omsätta 
kunskapen i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och invånare på ett 
kvalitativt, rättssäkert och resurseffektivt sätt.  
Att kompetensmässigt rusta medarbetare, långsiktigt och hållbart, ställer 
stora krav på organisation och chefer. Det är också svårplanerat både vad 
gäller kostnader och utbud. Yrkesresan bedöms underlätta 
planeringsarbetet och bidra till att säkerställa god kompetensnivå för 
nämndens medarbetare.  
Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som 
syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och 
invånare. 
Alla landets kommuner erbjuds nu att ansluta till Yrkesresan. Yrkesresan 
kan bidra till att utveckla en likvärdig kunskapsbaserad socialtjänst.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ansluta sig till konceptet 
Yrkesresan.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag  
till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ansluta sig till konceptet 
Yrkesresan.  
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 4 Dnr 2021/000011  026 
 
Egenkontroll - utredning barn och unga 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om genomförd egenkontroll av de 
tre senaste genomförda utredningarna. Information lämnas även om ett 
utvalt uppföljningsärende.   
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista.  
         
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Information om genomförd egenkontroll samt uppföljningsärende 
antecknas till protokollet.   
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 5 Dnr 2020/000016  042 
 
Ekonomisk uppföljning 2020 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om nyckeltal och försörjningsstödets 
utveckling per 31 december 2020. Ekonomisk uppföljning redovisas i 
samband med bokslut för år 2020.   
 
Beslutsunderlag 
Försörjningsstödet. 
Nyckeltal.   
       
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 6 Dnr 2021/000007 043 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas preliminär information om bokslut 2020. 
Bokslut och verksamhetsberättelse kommer att vara färdigställda till 
nämndens sammanträde den 3 februari.     
                 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 7 Dnr 2021/000008  041 
 
Investeringsbudget 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget om 100 tkr 
angående vårdsängar inom äldreomsorgen har inte kunnat nyttjas 
under 2020 då leveransen av sängarna förskjutits till 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås därmed flytta investeringsbudgeten 
från 2020 till 2021.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
avsatta medel om 100 tkr i 2020 års investeringsbudget för vårdsängar 
överförs till 2021 års investeringsbudget. 
 
Information lämnas vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde  
den 3 februari.      
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 8 Dnr 2021/000005  909 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 3 februari kommer 
information om God Nära Vård att lämnas. Sammanträdet kommer att 
börja redan kl 9:00.  
 
På grund av dubbelbokning för ordförande och socialchef kommer 
nämndens sammanträde den 19 maj att behöva flyttas. Nytt datum 
presenteras vid februari månads sammanträde.    
                 
      
_____ 
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