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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Innehållsförteckning 
Von § 1 Dnr 2021/000010 909 
God Nära Vård - information 3 

Von § 2 Dnr 2021/000004 909 
Aktuell information 4 

Von § 3 Dnr 2021/000014 950 
Information om ifo-verksamheten 5 

Von § 4 Dnr 2020/000157 007 
Tillsyn - Akka HVB och Akka stödboende 6 

Von § 5 Dnr 2021/000009 
Yrkesresan 7 

Von § 6 Dnr 2020/000016 042 
Ekonomisk uppföljning 2020 8 

Von § 7 Dnr 2021/000007 043 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 9 

Von § 8 Dnr 2021/000016 043 
Hantering av underskott 10 

Von § 9 Dnr 2021/000008 041 
Investeringsbudget 11 

Von § 10 Dnr 2020/000098 026 
Internkontrollplan 2020 - uppföljning 12 

Von § 11 Dnr 2021/000019 026 
Internkontrollplan 2021 13 

Von § 12 Dnr 2020/000167 020 
Kvalitetsledningssystem 14 

Von § 13 Dnr 2021/000015 046 
Utdelning ur Sociala samfonden 15 

Von § 14 Dnr 2020/000161 006 
Sammanträdestider 2021 16 

Von § 15 Dnr 2021/000001 002 
Delegationsbeslut 2021 17 

Von § 16 Dnr 2021/000002 909 
Meddelanden 2021 18 

Von § 17 Dnr 2021/000013 009 
Uppföljning av nämndens beslut 19 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 1 Dnr 2021/000010  909 
 
God Nära Vård - information 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden har fått information god och nära vård och den 
omställning av hälso- och sjukvården som pågår i Region Västerbotten. Det 
handlar om att förbättra samverkan mellan regionen, primärvården och 
kommunen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden kommer regelbundet att få information 
förändringsarbetet.        
                    
      
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 2 Dnr 2021/000004  909 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen bl.a: 
 
Coronaläget: 
Förvaltningens egna strikta direktiv fortsätter hela mars månad t.ex. arbeta 
hemifrån, inga fysiska arbetsplatsträffa o.s.v. Vid behov görs undantag med 
fysiska möten.  
Inga bekräftade smittor efter nyårshelgen, 9 fall under 2020 och det var 
under årets den sista 1,5 vecka.  
Vi har gott om skyddsutrustning. 
Vaccinerat boende på säbo, omvårdnadspersonal säbo och HSL-personal. 
För att underlätta för hälsocentralen så frågar hemtjänstens personal 
biståndstagarna om de är intresserad av att hälsocentralen ringer upp dem 
för att boka tid för vaccinering.  
Förvaltningens egen personal vaccinerar hemsjukvårdspatienter och deras 
medboende.  
 
Områdeschefer 
Ny HSL-chef är på plats. Gudrun Kågström-Lindberg började den 4 januari.  
Under några månader är Örjan Strandberg områdeschef för hela ifo-
området. Anna-Maria Nilsson efterträder Sara Hallnor i april. 
 
Ombyggnationer 
Ombyggnationerna av fd. Akka har börjat. Slussen beräknas flytta upp efter 
sommaren. Därefter påbörjas etapp 2 där målet är att Hjorten flyttar 
sommaren 2022. 
 
Nytt verksamhetssystem 
Upphandlingen av verksamhetssystem pågår, anbudstiden löper ut i mitten 
av februari.     
               
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 3 Dnr 2021/000014  950 
 
Information om ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 november 
2020 att nämnden vid varje sammanträde under 2021 ska få information 
om hur långt förvaltningen hunnit i omställningsarbetet, rekrytering av 
kompetens, nytt verksamhetssystem, nya arbetssätt etc. för att arbetet inom 
IFO ska fungera klanderfritt. Det ska vara en stående punkt på nämndens 
dagordning och informationen ska fortgå tills nämnden kan säkerställa att 
barn och unga inte kommer i kläm av nämndens hantering. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
Sara Hallnor har avslutat tjänsten som ifo-chef.  
IVO är nöjda med de åtgärder som nämnden tar för att följa upp ifo-
verksamheten via egna kontroller.  
Vid arbetsutskottet valdes två ärenden ut för uppföljning.  
Tre slumpmässigt utvalda ärenden granskades utifrån fastställd 
uppföljningsmall. Det visade att förvaltningen behöver fortsätta att arbeta 
med handläggningsarbetet. Det behövs förändringar i arbetssättet.  
Utredningstiderna har blivit kortare under hösten 
Nya organisationen är i gång.  
 
När det gäller kontaktpersoner/familjehem har ett det gjorts ett 
övergripande arbete för rutiner kring rekrytering av uppdragstagare.      
                
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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Sida 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 4 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.  
 
Arbetsutskottets beslut 
Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom bifogad 
tjänsteskrivelse och yttrande samt insänder det till Inspektion för vård och 
omsorg (IVO).   
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Nämnden antecknar den mottagna informationen till protokollet.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott antecknar informationen till 
protokollet.    
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 5 Dnr 2021/000009  028 
 
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.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ansluta sig till konceptet 
Yrkesresan.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ansluta sig till konceptet 
Yrkesresan.  
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 6 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 
Nyckeltal. 
Försörjningsstödets utveckling.  
        
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.  
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 7 Dnr 2021/000007  043 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en genomgång av verksamhetsberättelse och 
bokslut för 2020.  
 
Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2020, inklusive Akka, -10,0 Mkr. 
Procentuell avvikelse mot budget, 4,7 %. Förändringen mellan tidigare 
prognoser och utfall -1,3 Mkr.   
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 
för 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 
för 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen.  
 
Protokollsanteckning 
Till protokollet bifogas protokollsanteckning från ledamöterna  
Hans-Inge Smetana (KD), Ingmarie Lindqvist (C) och Maria Olofsson (C).   
_____ 
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Protokollsanteckning till ärende § 7 vid Vård och Omsorgsnämndens 
sammanträde 210203 gällande Bokslut och verksamhetsberättelse för nämndens 
verksamhet 2020. 

Verksamhetsåret 2020 visar ett ej tillfredställande ekonomiskt underskott mot budget. 

Framgent budgetarbete påverkas negativ om inte fullmäktige avskriver underskotten. 

Därför måste allt göras för att minimera kostnader och komma ner i ram. 

 

Vi inser samtidigt att pandemin har inneburit fördyrande personal och materialkostnader, 

som trots eftersökning inte till fullo är ersatta av staten.  

 

Undertecknande partier har återkommande i budgetberedning och i fullmäktige 

föreslagit ett större anslag till Vård och omsorgsnämnden. Glädjande har nu den sittande 

majoriteten lyssnat på oss och tillfört 2 miljoner som ett omställningsbidrag till 

nämndens budget 2021. Vi utgår ifrån att denna ramutökning blir permanent med 

avseende på de extrakostnader pandemin förutspås under 2021.  

 

 
Vännäs 2021-02-03 
 

Hans-Inge Smetana  Ingmarie Lindqvist 
Hans-Inge Smetana (Kd)        Ingmarie Lindqvist (C) 
 

Maria Olofsson   
Maria Olofsson (C)        
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 8 Dnr 2021/000016  043 
 
Hantering av underskott 
 
Ärende 
Budget 2020 underfinansierades med -1,1 mkr för att utjämnas i budget 
2021 med pågående och planerade effektiviseringar.  
Nämnden har med hänvisning till pågående pandemi behövt ställa om och 
har därför inte klarat de högt uppsatta effektiviseringsmålen.  
Med ökade kostnader, pausade effektiviseringar och enskilda individbehov 
når Vård- och omsorgsnämnden inte budget i balans 2020. Resultat -10,0 
mkr.  
Under våren bedömde nämnden det möjligt att efter sommaren kunna 
återgå till ursprungsplanen vad gällde bemanningsminskningen. Det 
nationella smittläget försämrades och åtgärder för att säkerställa en god och 
trygg vård och omsorg behövde fortgå och fortgår fortfarande.  
Nämnden har under hela 2020 behövt kraftsamla befintliga resurser för att 
hantera pandemins påverkan för  nämndens verksamheter.  
 
Beslutar Kommunfullmäktige att nämnden ska ta med underskottet i budget 
2021 behöver nämnden avbryta pågående effektiviseringsprocesser och 
starta om för att finna mer kortsiktiga besparingar som riskerar fördyra på 
sikt. 
Nämnden klarar inte stora kortsiktiga besparingar utan omfattande 
personalminskningar och en bemanningsminskning med -8,0 mkr innebär 
att ca 22 deltidstjänster (0,75 %) omvårdnadspersonal behöver tas bort från 
grundbemanningen.  
 
Nämnden klarar då inte att upprätthålla en kvalitativ, trygg vård och omsorg 
på nuvarande nivå. En nivå som utifrån de utredningar som görs i 
pandemins spår inte är en acceptabel nivå och blir ett arbete i motsatts till 
den utveckling som förväntas komma med erfarenheterna av 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden med ovan motivering föreslår till 
Kommunfullmäktige: 
Att nämndens underskott – 8,9 mkr inte överförs till nämndens budget 
2021.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden med ovan motivering föreslår till 
Kommunfullmäktige att nämndens underskott – 8,9 mkr inte överförs till 
nämndens budget 2021.  
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 9 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.  
 
Arbetsutskottets förslag till 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.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.  
_____ 
 
      
      
      
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/eb823bf7-1609-4e73-9c5d-bc47848ccc11

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

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 10 Dnr 2020/000098  026 
 
Internkontrollplan 2020 - uppföljning 
 
Ärende 
Internkontroll är en process som syftar till att säkerställa att nämndens 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och 
uppdrag vad gäller resultat, effektivitet och ekonomi.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Internkontrollplan.  
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 
att den mottagna informationen om internkontrollplanen, både uppföljning 
och plan 2021 antecknas till protokollet. 
 
att nämnden ser det av stor vikt att Internkontrollens beslutade kontroller 
genomförs som del i arbetet för måluppfyllelse.    
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antecknar den mottagna informationen om 
uppföljning av internkontrollplanen 2020 till protokollet. 
 
Nämnden ser det av stor vikt att internkontrollens beslutade kontroller 
genomförs som del i arbetet för måluppfyllelse.   
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 11 Dnr 2021/000019  026 
 
Internkontrollplan 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet ska Internkontrollplan 2021 fastställas.    
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021      
 
Förslag vid sammanträdet 
Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till kontrollplanen för 2021 samt 
föreslår ett tilläggsområde som ska kontrolleras under året. 
Kontrollområdet gäller vaccineringen av Covid-19 och ska tydliggöra så att 
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter följder Region Västerbottens 
och ytterst Folkhälsomyndighetens prioritetsordning gällande vaccinering.      
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan 2021.  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla Smetanas förslag till 
kontrollområde gällande vaccinering av Covid-19.       
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 12 Dnr 2020/000167  020 
 
Kvalitetsledningssystem 
 
Ärende 
Ledningssystemet är ramen för det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs 
vid vård- och omsorgsförvaltningen. Här anges hur verksamhetens 
företrädare ska ansvara för olika delar. Kopplat till ledningssystemet finns 
de rutiner och riktlinjer som har arbetas fram för att det dagliga arbetet ska 
kännetecknas av kvalitet och en trygg och säker vård, omvårdnad och 
respekt för alla de personer som kommer i kontakt med våra verksamheter.  
Ledningssystemet ska bidra till att göra det möjligt för ledningen att styra 
verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.  
Syftet med ledningssystemet är att ge goda förutsättningar för att dels 
planera för verksamheten men också avseende kontroller, uppföljningar och 
utvärdering. 
Gällande ledningssystem har reviderats och uppdaterats för att säkerställa 
att det som står här är aktuella uppgifter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Kvalitetsledningssystem.  
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat 
Kvalitetsledningssystem 2021-2022.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat 
Kvalitetsledningssystem 2021-2022.  
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

15(19) 

2021-02-03 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 13 Dnr 2021/000015  046 
 
Utdelning ur Sociala samfonden 
 
Ärende 
Den 26 augusti 2015 beslutar nämnden att uppdra till förvaltningen att 
utforma riktlinjer och rutiner för det praktiska genomförandet för nyttjande 
av Sociala samfondens medel utifrån att Länsstyrelsen i Norrbotten beslutat 
att nämnden får förbruka innestående medel till avsedda ändamål. 
Stiftelsens tillgångar var vid tillfället cirka 110 000 kr.  
Redovisning sker årligen vid första nämndsammanträdet efter årsskiftet.    
 
2019 och 2020 har inga medel nyttjats från fonden.  
Medel kvar: 24  817 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut 
Nämnden antecknar den mottagna informationen till protokollet.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden antecknar den mottagna informationen till protokollet.  
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

16(19) 

2021-02-03 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 14 Dnr 2020/000161  006 
 
Sammanträdestider 2021 
 
Ärende 
På grund av dubbelbokning för både ordförande och socialchef behöver 
nämndens sammanträde den 19 maj flyttas.     
                 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämndens sammanträde i maj äger 
rum den 18 maj.  
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

17(19) 

2021-02-03 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 15 Dnr 2021/000001  002 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Försörjningsstöd 15 december 2020 – 31 januari 2021.  
 
Familjerätt  15 december 2020 – 31 januari 2021.      
 
Äldre- och LSS-omsorg 15 december 2020 – 31 januari 2021.    
                 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet.      
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

18(19) 

2021-02-03 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 16 Dnr 2021/000002 909 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 

1. IVO-beslut tillsynsärende ifo. 
 

2. Lex Sarah rapporter. 
 

3. Synpunkter och klagomål 2021. 
 

4. Regeringsbeslut: utbetalning av medel till äldreomsorg. S2021/00828. 
 

5. SKR meddelande 20-2020. 
 

6. SKR meddelande 24-2020. 
 

7. SKR cirkulär 20:52. 
 

8. SKR cirkulär 20:53 
 

9. SKR cirkulär 20:54.  
               
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet.      
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

19(19) 

2021-02-03 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Von § 17 Dnr 2021/000013  009 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid nämndens sammanträde görs en uppföljning av nämndens beslut.  
  
Information lämnas om förvaltningens arbete med kontaktpersoner, 
ledsagare, umgängesstöd och familjehem. Rutiner kommer under våren att 
delges nämnden som information. 
 
Värmesensorerna som provas på Borgmästargården och Vännäsby 
Äldrecenter fungerar bra men köp av dessa kommer inte att genomföras då 
den digitala tekniken inte synkar med förvaltningens övriga tekniska 
utrustning.    
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista.  
       
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden antecknar uppföljningslistan till protokollet och konstaterar att 
ovan redovisade ärenden kan strykas från uppföljningslistan.      
_____ 
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