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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

vård- och omsorgskontoret och digitalt, Vännäs
Onsdagen den 14 april 2021, kl 10:00 – 13:20
Ajournering kl 11:45 – 11:55

Beslutande

Henric Jakobsson (S), Ordförande
Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande
Leif Högbom (S)
Kjell Holmlund (S)
Jörgen Nilsson (S)
Micaela Fahlgård (V)
Lissie Eklund (M)
Maria Olofsson (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

Ej tjänstgörande ersättare Johan Ågren (S)
Mats Fantenberg (V)
Gösta Lundberg (M)
Åke Sandström (C)
Ellinor Lundberg (C)
Olov Angeria (L)
Övriga närvarande

Annchristine Sahlström, intraprenadchef, § 18
Anneli Johansson, MAS, 11 20-21
Therese Björklund, personalkonsult, § 22
Yvonne Strömberg, områdeschef LSS, § 22
Ulrica Westerlund, socialchef
Kristine Hansson nämndsekreterare

Utses att justera

Ingmarie Lindqvist

Justeringens plats och tid Digital signering 2021-04-20
Signerat av

Paragrafer

§§ 18-30

Sekreterare Kristine Hansson
Ordförande Henric Jakobsson
Justerare Ingmarie Lindqvist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 18

Dnr 2021/000017

926

Information från intraprenaden Lyan
Ärende
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från intraprenaden Lyan.
Under hösten flyttade fritids från lokaler i Vännäs till Vännäsby och inryms
nu i en lägenhet i Hjortens korridor. Det har underlättat samarbetet med
Lyan.
Verksamheten fortsätter med att sälja platser till andra kommuner och
genomför nu en marknadsföringskampanj för att nå ut med informationen
om verksamheten till fler.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 19

Dnr 2021/000004

909

Aktuell information
Ärende
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen.
• Semesterplanering pågår det är en utmaning att få tag på utbildad
personal.
• Daglig verksamhet har flyttat verksamheten Vännäs Pall och Spik (VPS)
till industriområdet på Västra Järnvägsgatan och i samband med flytten
ändrat namn till Vännäs Emballage.
• Anna-Maria Nilsson ny områdeschef för ifo tillträdde tjänsten i
måndags.
• Sonja Björk socionom på Familjecenter har gått i pension och ersatts av
Eva Nordmark.
• Omställningsmedel finansierar i år en tjänst som socialsekreterare med
uppdrag att, tillsammans med Hammarskolans kurator, arbeta med de
ungdomar som har hög frånvaro från skolan, så kallade hemmasittare.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 20

Dnr 2021/000041

970

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Ärende
Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska
patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år och ska finnas
tillgänglig hos vårdgivaren i det fall den efterfrågas av medarbetare,
medborgare, journalister etcetera.
Vid sammanträdet presenteras 2020 års patientsäkerhetsberättelse.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2020.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2020.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 21

Dnr 2021/000044

020

Vård- och omsorgsförvaltningens hantering av Corona/Covid-19
Ärende
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan mars 2020 vidtagit omfattande
åtgärder i syfte att både förhindra smittspridning och för att kunna hantera
eventuell smittspridning inom verksamheterna utan att
patient/brukarsäkerheten hotas.
Åtgärderna har följt nationella och regionala riktlinjer men också anpassats
utifrån varje verksamhets unika förutsättningar.
Vid sammanträdet informeras om pågående vaccinering samt
antigentestning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:
Att nämnden tagit del av åtgärdsinformationen och uppdrar till socialchef
att genomföra nödvändiga åtgärder.
Att nämnden uppmärksammar kommunstyrelsens arbetsutskott och
budgetberedningen att inget regeringsbeslut finns för ersättning av
pandemikostnader likt 2020 för 2021 och att detta bedöms påverka budget
2022 negativt.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden antecknar informationen om pågående vaccinering till
protokollet.
Nämnden har tagit del av åtgärdsinformationen och uppdrar till socialchef
att genomföra nödvändiga åtgärder.
Nämnden uppmärksammar kommunstyrelsens arbetsutskott och
budgetberedningen att inget regeringsbeslut finns för ersättning av
pandemikostnader likt 2020 för 2021 och att detta bedöms påverka
nämndens resultat 2021 och budget 2022 negativt.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 22

Dnr 2021/000043

028

Förvaltningens arbete med sjukfrånvaro
Ärende
Vid sammanträdet lämnas information om:
Personalavdelningens personalkonsult arbetar med rehabiliteringsfrågor
och är ett till vård- och omsorgsförvaltningen i arbetet med hög
sjukfrånvaro, rehabiliteringsutredningar, ADA-metodstöd m.m.
Områdeschef Yvonne Strömberg är förvaltningens representant i
FAM-gruppen (Förebyggande Aktiverande Möjliggörande).
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 23

Dnr 2021/000027

042

Ekonomisk uppföljning 2021
Ärende
Vid sammanträdet redovisas ekonomisk uppföljning, försörjningsstödets
utveckling, nyckeltal samt coronarelaterade kostnader per 31 mars 2021.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning.
Nyckeltal.
Försörjningsstödets utveckling.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ledamot Hans-Inge Smetana (KD) konstaterar att redan efter första
kvartalet finns ett betydande budgetöverskridande. Vi har alla respekt att
kostnader för pandemin är betydande. Men arbetet med att minska
kostnader måste intensifieras.
Vi yrkar att förvaltningen får i uppdrag:
att se över samordning i verksamheter till att minimera kostnader
att se över alla “vardagskostnader” (många bäckar små)
att uppta en förhandling med Vännäs fastigheter AB för att avveckla
blockförhyrning.
Ingmarie Lindqvist (C) och Maria Olofsson (C) bifaller Smetanas yrkande.
Ledamot Leif Högbom (S) föreslår avslag på Smetanas yrkande med
hänvisning till att socialchef sedan tidigare har i uppdrag att arbeta fram
förslag för att nå en budget i balans samt att avtalet om blockförhyrning
redan har sagts upp.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och
omsorgsnämnden bifaller Högboms förslag.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att Smetanas förslag är huvudförslag och Högboms
förslag är motförslag.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Smetanas förslag och 6 nej-röster för Högboms förslag
beslutar vård- och omsorgsnämnden enligt Högboms förslag.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå Hans-Inge Smetanas (KD)
yrkande med hänvisning till att socialchef sedan tidigare har i uppdrag att
arbeta fram förslag för att nå en budget i balans samt att avtalet om
blockförhyrning har sagts upp.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden antecknar den mottagna informationen om ekonomisk
uppföljning per 31 mars 2021 till protokollet.
_____
Reservationer
Hans-Inge Smetana (KD), Ingmarie Lindqvist (C) och Maria Olofsson (C)
reserverar sig till förmån för Smetanas yrkande.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION till ärende § 23 vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde
2021-04-14 gällande ekonomisk avstämning.
Vi reserverar oss till förmån för eget förslag att till protokollet tillföra följande
yrkande:
Vi konstaterar att redan efter första kvartalet finns ett betydande budgetöverskridande. Vi har
alla respekt att kostnader för pandemin är betydande. Men arbetet med att minska kostnader
måste intensifieras.
Vi yrkar att förvaltningen får i uppdrag:
att se över samordning i verksamheter till att minimera kostnader
att se över alla “vardagskostnader” (många bäckar små)
att uppta en förhandling med Vännäs fastigheter AB för att avveckla
blockförhyrning.
Grunder.
Redan efter första kvartalet har nämnden ett alldeles för högt budgetöverskridande. Pandemin
har självklart satt sina spår i ekonomin och gör så fortfarande. Men i alla lägen är det viktigt
att se över alla kostnader och inte minst i tider av budgetöverskridande.
Vi beklagar djupt att inte majoriteten inser det nödvändigt att hushålla med skattemedel och
beklagar majoritetens frånvaro av styrning och ledning av verksamheten.
Vi beklagar alltså beslutet att avslå Hans-Inge Smetana (KD) yrkande och
reserverar oss till förmån för att det borde ha vunnit bifall och tillförts
protokollet.
Vännäs 2021-04-14

Hans-Inge Smetana

Ingmarie Lindquist

Hans-Inge Smetana (Kd)

Ingmarie Lindquist (C)

Maria Olofsson
Maria Olofsson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 24

Dnr 2021/000036

041

Budget 2022
Ärende
Vid sammanträdet påbörjas dialog avseende arbetet med budget 2022 och
bland annat hantering av Coronarelaterade kostnader.
Vid sammanträdet redogör socialchefen för bakgrund till den bifogade
tjänsteskrivelsen ”Uppdrag gällande nämndens framtida antal
boendeplatser på särskilt boende”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Att uppdra till förvaltningschef att fortsätta förändringsprocessen i syfte att
minska antalet boendeplatser från nuvarande 84 till 76 platser.
Att avvecklingen kan ske stegvis utifrån aktuella förutsättningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Smetana begär återremiss eftersom ärendet om antal säboplatser inte finns upptaget som ett beslutsärende på dagens sammanträde.
Till tidpunkt vid beslut yrkar vi på att beslutet tillförs:
• en historisk tillbakablick hur behovet av SÄBO platser sett ut.
• att tillföra beslutet hur framtiden kan se ut utifrån demografiska
parametrar.
• att ovanstående parametrar belyses i en konsekvensanalys.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Hans-Inge
Smetanas förslag. Vid tidpunkt för beslut tillförs ärendet
• en historisk tillbakablick hur behovet av SÄBO platser sett ut.
• att tillföra beslutet hur framtiden kan se ut utifrån demografiska
parametrar.
• att ovanstående parametrar belyses i en konsekvensanalys.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 25

Dnr 2021/000045

934

Uterum på korttidsboende
Ärende
I planeringen för flytt av korttidsboende har befintligt uterum
medplanerats. I planeringen fanns att detta uterum skulle byggas om för att
bättre anpassas för planerad verksamhet.
Tyvärr visar det sig att uterummet i begynnelsen inte är byggt anpassat till
dagens byggnormer. Med dagens byggnorm skulle uterummet och vissa av
dess bärande väggar riskera att inte konstruktionsmässigt hålla för
snötrycket.
Trots att detta inte ännu hänt eller riskerat hända så vill ingen byggkonsult
ta ansvar för att uterummet inte rasar in i framtiden. Uterummet saknar
tillräcklig bärighet.
Att bygga om uterummet enligt dagens byggnormer är en fördyrande och
valbar händelse som nämnden bör informeras om samt besluta om fortsatt
riktning gällande möjlighet för utevistelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:
Att godkänna fortsatt planering för byggandet av uterum på
korttidsboendet.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden godkänner fortsatt planering för byggandet av uterum på
korttidsboendet.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 26

Dnr 2021/000035

028

Arbetsmiljöplan 2021
Ärende
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet
med Arbetsmiljölagen. Årligen upprättas en plan för förvaltningens arbete
med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Planen samlar
dokumentationen kring förvaltningens arbetsmiljöarbete och ligger till
grund för åtgärder under kommande år.
Ärendet har samverkats med personalföreträdare.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljöplan.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Information om arbetsmiljöplan 2021 antecknas till protokollet.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Information om arbetsmiljöplan 2021 antecknas till protokollet.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 27

Dnr 2021/000002

909

Meddelanden 2021
Ärende
1. Kommunfullmäktige § 23: Hantering av vård- och omsorgsnämndens
underskott.
2. Kostpolicy 2020 – utvärdering.
3. Synpunkter och klagomål 2021.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46: Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt över vård- och omsorgsnämnden 2021.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 28

Dnr 2021/000001

002

Delegationsbeslut 2021
Ärende
Ordförandebeslut LVU-ärende.
Försörjningsstöd 1 februari - 12 april 2021.
Familjerätt 1 februari - 12 april 2021.
Äldre- och LSS-omsorg 1 februari - 12 april 2021.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 29

Dnr 2021/000013

009

Uppföljning av nämndens beslut
Ärende
Vid sammanträdet görs en uppföljning av nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Uppföljningslista.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Genomgång av uppföljningslistan antecknas till protokollet.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-14
Vård- och omsorgsnämnden

Von § 30

Dnr 2021/000005

909

Övriga frågor
Ärende
Ordförande Henric Jakobsson (S) informerar om arbetsmetoden
tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten och föreslår att nämnden ger
socialchefen i uppdrag att utreda möjligheten till att införa den
arbetsmetoden i Vännäs.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ger socialchefen i uppdrag att utreda
möjligheten till att införa tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten i
nämndens verksamhetsområde.
Återrapport vid nämndens sammanträde i november.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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