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VON AU § 51 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om läget inom ifo-verksamheten. 
 
Avdelningen har en kraftigt ökad arbetsbelastning det har t.ex. skett  
11 omedelbara omhändertaganden sedan september månad. 
I dagsläget klarar man inte sina uppdrag. 6 ärenden har passerat gränsen för 
en utredningstidens längd (4 mån).  
För att klara situationen har omfördelning av personalresurser skett. 
 
En medarbetare kommer att avsluta sin tjänst i februari och ytterligare en 
medarbetare kommer att vara föräldraledig.  
Rekrytering har skett men fram till dess att de är på plats kommer en 
hyrkonsult att finnas på plats under januari – mars månader.  
 
Hittills i år har 610 aktualiseringar gällande barn och unga inkommit,  
60% handlar om våld. 
En jämförelse med antalet aktualiseringar av ärenden år 2016 visar att 
antalet aktualiseringar har fördubblats.  
_ _ _ 
 
Det behövs organisatoriska förändringar inom avdelningen, man behöver 
jobba med mål och riktning. Nämndens mål ska brytas ner till konkreta 
verksamhetsmål. 
 
Samverkan med skola, sjukvård och polis är oerhört viktigt.  
Uppstart av lokalt BRÅ är på gång.   
 
HLT-arbetet fortgår enligt plan. Behövs mer erbjudande om 
föräldraskapsprogram till våra medborgare. Dialog förs med skolan om hur 
man ska kunna erbjuda stöd tidigt.  
 
En genomlysning av hela ifo-verksamheten, KPB analys, kommer att göras 
under våren och resultatet ska presenteras för nämnden i juni. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 52 Dnr 2021/000004 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen. 
 
Det finne en oro inför julhelgen för att klar bemanningen i våra 
verksamheter. Det är ett ansträngt läge bemanningsmässigt i förvaltningen. 
Det är inte mer sjukfrånvaro jämfört med november 2020 och 2019, men 
mycket vård av barn. Det är svårt att få tag på personal. 
 
Alla som vill har fått tredje dosen vaccin, gäller både boende och personal.  
 
Förvaltningen har arbetat fram ett principbeslut, som ska förhandlas med 
facken, gällande tillhandhållande av praktikplatser för vårdstudenter som är 
ovaccinerade mot covid-19. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 53 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om pågående omstrukturering inom 
LSS-omsorgen och äldreomsorgen. 
 
LSS: 
Omtag görs för flytten av Kyrkogatan 8. Arbetet kommer att återupptas i 
februari.  
På Liljas väg 17 blockhyrs sedan tidigare våning 1 och från årsskiftet även 
våning 2, detta för att kunna utöka antalet platser. Det gäller både 
kommunala bostadskontrakt och LSS. 
Liljas väg 17 utökas nu med två nya brukare som klarar mycket själva men 
med lite service. 
 
ÄO: 
Planering fortgår enligt plan. Inga förseningar för det nya säbot.  
Det är tre lediga platser på Hjorten, dessa beläggs inte.  
Det är cirka 6 personer i kö till säbo hela tiden.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 54 Dnr 2021/000027 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning, 
nyckeltal och försörjningsstödets utveckling per 30 november 2021. 
 
Kostnader för ifo som avser november har blivit bokförda på december 
månad. 
 
600 000 fel mot prognosen i negativ bemärkelse. Det är ifo som sticker ut, 
övriga verksamheter följer prognosen. Ett pers. ass ärende mindre bidrar till 
att LSS går bättre. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Försörjningsstöd. 
Nyckeltal. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 55 Dnr 2021/000143 
 
Översyn hemsjukvården 
 
Ärende 
Efter övertagandet av hemsjukvården 2013 har inflödet av 
hemsjukvårdspatienter ökat för varje år. Viss uppföljning är gjord, men det 
har funnits behov av en mer övergripande översyn av hemsjukvårdens 
utveckling och arbetssätt. 
Sedan hösten 2020 arbetar hemsjukvårdens sjuksköterskor företrädesvis 
dagtid från måndag till fredag. Därutöver utför övriga sjuksköterskor 
planerade insatser samt har jour mot hemsjukvården kvällar, nätter och 
helger. För att säkerställa ett patientsäkert arbetssätt samt en god 
arbetsmiljö för hemsjukvårdens personal fattade socialchefen ett beslut 
våren 2021 om att göra en översyn av hemsjukvårdens arbete. 
 
Genomlysning av HSL via Ensolution kommer att genomföras våren 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport hemsjukvården. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 56 Dnr 2021/000144 
 
Revisionens granskning av framtidens äldreomsorg i Vännäs 
 
Ärende 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vännäs kommun 
granskat om vård- och omsorgsnämnden säkerställt att arbetet med 
planering och anpassningar till framtidens äldreomsorg bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Information om revisionens granskning antecknas till protokollet.  
Ärendet kommer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde i januari 
och vid nämndens sammanträde i februari.  
_____ 
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VON AU § 57 Dnr 2021/000145 
 
Revisionsrapport "granskning av hantering av statsbidrag" 
 
Ärende 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vännäs kommun 
granskat om kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden hanterar de riktade bidragen på ett ändamålsenligt 
sätt och med en god intern kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Information om revisionens granskning antecknas till protokollet.  
Ärendet kommer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde i januari 
och vid nämndens sammanträde i februari.  
_____ 
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