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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Samlingssalen, Vännäs
Onsdagen den 13 april 2022, kl 09:00 – 11:20
Ajournering kl 10:05 – 10:15

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Johanna Abrahamsson (S)

Övriga Närvarande
Ersättare

Mats Fantenberg (V)
Gösta Lundberg (M)
Åke Sandström (C)
Ellinor Lundberg (C)

Övriga

Anneli Johansson, MAS, §§ 18-19
Adam Zahroon, socionompraktikant
Ulrica Westerlund, socialchef
Kristine Hansson, nämndsekreterare

Utses att justera

Ingmarie Lindqvist

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-04-22
Signerat av

Paragrafer

§§ 17-36

Sekreterare Kristine Hansson
Ordförande Henric Jakobsson
Justerare Ingmarie Lindqvist

BEVIS OM ANSLAG
Protokoll för Vård- och omsorgsnämnden har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum

2022-04-13

Anslaget sätts upp

2022-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgskontoret

Signerat av

Kristine Hansson

Anslaget tas ned

2022-05-14
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 17

Dnr 2022/000027

Praktikants närvaro vid sammanträde
Ärende
Vård- och omsorgsnämnden ska godkänna socionompraktikant Adam
Zahroons närvaro vid dagens sammanträde.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Adam Zahroons närvaro vid dagens
sammanträde.
_____

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/67535229-8e09-4c09-a74a-e510b6629c7e

www.vismasign.com

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-13

Sida
4(22)

Vård- och omsorgsnämnden

VON § 18

Dnr 2022/000007

Patientsäkerhetsberättelse 2021
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.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2021.
Nämnden ser allvarligt på medicinavvikelser och uppdrar till medicinskt
ansvarig sjuksköterska att fortsätta att aktivt arbeta för att komma till rätta
med de medicinska avvikelserna.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 19

Dnr 2022/000040

Lokal handlingsplan för patientsäkerhet
Ärende
Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för är en stor och viktig
del av hälso- och sjukvården och ökar i betydelse och omfattning. Ökade
möjligheter att bedriva allt mer avancerad vård i hemmet, kortare vårdtider
på sjukhus med snabbare utskrivning till primärvård och omställningen till
nära vård är några faktorer som förändrar behoven i den hälso- och
sjukvård som kommunerna ansvarar för. För att möta dessa förändringar
och stödja omställningen till nära vård behöver kommunernas
patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska förslår att Vård- och omsorgsnämndens
patientsäkerhetsarbete ska utgå från en lokal handlingsplan som bygger på
Socialstyrelsens Nationella handlingsplan för patientsäkerhet. Den lokala
handlingsplanen skulle stödja ett strukturerat arbete med patientsäkerhet
samt möjliggöra nationella jämförelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att en lokal handlingsplan för
patientsäkerhet ska tas fram under 2022. Den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan leder arbetet tillsammans med en tvärprofessionell grupp
som utses av socialchef.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att en lokal handlingsplan för
patientsäkerhet ska tas fram under 2022. Den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan leder arbetet tillsammans med en tvärprofessionell grupp
som utses av socialchef.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 20

Dnr 2022/000003

Aktuell information
Ärende
Vid sammanträdet lämnas aktuell information:
Pandemin
Under årets tre första månader har det varit covidutbrott på boenden inom
både äldre- och LSS-omsorgen. Det har inte varit allvarliga utbrott men det
har påverkat verksamheten.
Ukraina
Förvaltningen har förberett boende för 25-30 personer om migrationsverket
anvisar flyktingar till Vännäs kommun.
Förvaltningsledning
En LSS-chef är sjukskriven och borta t.o.m. augusti. Under dennes frånvaro
finns det ett extra chefsstöd som inledningsvis arbetar med rekrytering inför
sommaren.
Förvaltningens ekonomicontroller är tjänstledig året ut. 50% ekonomtjänst
köps från kommunstyrelseförvaltningen under den perioden.
Sommarplanering
Det arbetas aktivt med rekrytering inför sommaren. Äldre- och LSSomsorgen arbetar tillsammans för att hitta rätt kandidater till rätt plats.
Adam Zahroon kommer att vikariera som områdeschef för hemtjänsten
under sommaren.
HSL-projektet
Ensolution har gjort en genomlysning av verksamheten och kommer att
presentera den för nämnden i maj.
Kostnad per brukare - ifo
Ensolution arbetar med att göra en genomlysning av ifo-verksamheten och
kommer till Vännäs för att presentera den för nämnden i juni.
Heltidsresan äldreomsorgen
En enkät har skickats ut till all omsorgspersonal inom äldreomsorgen. 24 st
har svarar att de är intresserad av att arbeta heltid om det finns möjlighet.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.
_____
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VON § 21

Dnr 2021/000138

Information om äldre- och LSS-omsorgen
Ärende
Vid sammanträdet lämnas information om pågående omstrukturering inom
LSS-omsorgen och äldreomsorgen.
ÄO
Förvaltningen klarar av att ta hem utskrivningsklara med snittid under tre
dagar.
Det är balans i kö och plats på säbo. I dagsläget är det ingen som står i kö
och det finns en ledig plats.
Målet om 76 säbo-platser nås nu i april i och med flytten till nya säbot
Älven.
Frivilligcenter är på väg att starta upp verksamheten igen efter pandemin.
LSS
Det finns fyra lediga platser fördelade på fyra gruppbostäder.
Liljas väg har utökats till 6 platser.
Det finns en utmaning i verksamheten där man inte klarar att verkställa
insats för en brukare med stora behov, där det även finns risk för hot och
våld. Äldre boendekontrakt saknar förbehåll om vad som gäller vid ökat
vårdbehov vilket är fördyrande och försvårar effektiviseringsprocessen.
I dag anpassas hjälpmedel och personalresurser utifrån individuella behov
på alla boenden istället för anpassade boenden.
Omställningsprocessen med målet att minska med en gruppbostad 2022
blir svår att genomföra utan beslut om avveckling av en gruppbostad.
I nuläget pågår framtagande av möjliga gruppbostäder att välja mellan för
ett beslut om avveckling.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.
_____
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VON § 22

Dnr 2022/000042

Justering av beslut - taxor 2022
Ärende
På sammanträdet 2021-11-17 beslutade nämnden på förslag från förvaltning
att den enskilde skulle debiteras enligt gällande hemtjänsttaxa vid utförande
av hemtjänst genom beviljat hemvårdsbidrag.
Underlaget var framtaget i jämförelse med kommun som tillämpar
principen men har vid genomförandet visat svårigheter att beräkna avgift i
förhållandet mellan taxa och beviljat bidrag. Det har vid införandet visat på
inte motiverade skillnader i taxor hos berörda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Taxa 2022.
Taxa 2021.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att upphäva beslutet att enskild
debiteras enligt gällande hemtjänsttaxa vid utförande av hemtjänst genom
beviljat hemvårdsbidrag.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att upphäva beslutet att enskild
debiteras enligt gällande hemtjänsttaxa vid utförande av hemtjänst genom
beviljat hemvårdsbidrag.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 23

Dnr 2022/000039

Social upphandling tvätt och städ Hemtjänsten
Ärende
Svårigheter att rekrytera kompetens till vård- och omsorg är en nationell
utmaning. En utmaning som delas av Vännäs kommun. Under de senaste
åren och framför allt under 2021 så har förvaltningen inom samtliga vårdoch omsorgsnära verksamheter inte bara svårigheter att rekrytera utbildad
personal utan här finns även svårigheter att kunna rekrytera personer med
potential att professionaliseras genom förvaltningens interna
kompetenssatsningar.
Förvaltningen behöver därför tydligt ta tillvara den fulla potentialen hos
redan anställda medarbetare för att uppnå bästa möjliga kvalitet på
insatserna på ett resurseffektivt sätt.
Förvaltningsledningen önskar med anledning av detta pröva möjligheten,
att genom Social upphandling anlita Samhall för att utföra hemtjänstens
insatser som städ och tvätt. På så sätt bedöms åtgärden frigöra
personalresurserna till mer riktat omvårdnadsarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till socialchef att fortsätta
processen för upphandling med socialhänsyn för utförande av städ och tvätt
inom hemtjänstens område.
Förslag under sammanträdet
Hans-Inge Smetana (KD) föreslår att man utreder även möjligheten med
upphandling för tjänsterna från näringslivet.
Ärendets behandling
Ärendet har samverkats med berörd facklig organisation.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till socialchef att fortsätta
processen för upphandling med socialhänsyn för utförande av städ och tvätt
inom hemtjänstens område.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte bifalla Smetanas
tilläggsförslag.
_____
Reservation
Hans-Smetana (KD), Ingmarie Lindqvist (C) och Maria Olofsson (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Smetanas tilläggsförslag.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/67535229-8e09-4c09-a74a-e510b6629c7e

www.vismasign.com

Reservation till § 23 vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 220413
Vi reserverar oss till förmån får eget förslag att inte enbart begränsa sig till sociala företag
utan upphandlingen ska riktas till alla företag i branschen.

Grunder:
Vi är positiva till att vi upphandlar städtjänster inom hemtjänsten då det dessutom visar sig
att köpa städtjänster kan vara billigare än då vi själv utför tjänsten. Dessutom kan
hemtjänstpersonalen fokusera på omvårdnadsuppdraget.
Det vi motsätter oss är att med nämndens beslut riktat vi in oss enbart på socialupphandling.
Vi menar att vi har många företag i branschen i vår kommun som också skulle utföra
tjänsterna ifall vi inte begränsar upphandlingen enbart till sociala företag.
Dessutom finns de stora företagen som skulle bli aktuella vid enbart en social upphandling
stationerade i Umeå. Detta kommer innebära dels miljömässiga konsekvenser men inte
minst skattebortfall för Vännäs kommun då beskattningen inte hamnar här.
På grund av ovanstående orsaker anser vi att upphandling bör ske med alla företag i
branschen och vi reserverar oss mot nämndens snäva beslut.

Hans-Inge Smetana (KD)
Ingmarie Lindkvist (C)
Maria Olofsson (C)
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VON § 24

Dnr 2022/000020

Tillägg till avtal - Personlig assistans Vännäs kommun
Ärende
För att säkerställa en god, säker, trygg och förutsägbar assistans till
assistentsberättigande som väljer Vännäs kommun som utförare finns avtal
upprättat för undertecknande. Avtalets utformning antogs av nämnden på
sammanträdet 27 augusti 2019.
Syftet med avtalet är att redan innan uppdraget startar klargöra båda
parters ansvar och skyldigheter och därigenom skapa goda förutsättningar
för uppdragets utförande och måluppfyllelse.
Avtalet som beslutades på nämnden 2019 har utformats för att passa
myndig assistansberättigad. Det har efter dess tillkommit minderåriga
assistansberättigade och avtalets utformning saknar anpassning till
barnassistans. Ett tilläggsavtal har därför upprättats för att säkerställa en
god, säker, trygg och förutsägbar assistans för minderåriga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Tilläggsavtal.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslaget tilläggsavtal med
anpassning för minderåriga vars vårdnadshavare väljer Vännäs kommun
som utförare av assistansen.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslaget tilläggsavtal med
anpassning för minderåriga vars vårdnadshavare väljer Vännäs kommun
som utförare av assistansen.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 25

Dnr 2021/000079

Uppföljning av ifo-verksamheten
Ärende
Vid sammanträdet lämnas, enligt nämndens önskemål, information om
läget inom ifo-verksamheten bland annat:
• Biståndshandläggarna finns nu organisatoriskt under ifo.
• Från 1 april ny organisation med bl.a. 1:e socialsekreterare för
vuxengruppen resp. barngruppen, dessutom finns en mottagningsenhet
istället för dagansvariga.
• 31 mars avslutades 83 utredningar, fyra av dessa har pågått längre än
fyra månader.
• September 2021 var 9 barn från 7 familjer placerade.
Mars 2022 är 15 barn från 13 familjer placerade.
• Samtliga förhands-/skyddsbedömningar har gjorts inom tid.
• Fokus är på att rekrytera egna familjehem.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 26

Dnr 2022/000026

Motion från Sofia Blomquist, C, med fler, om jämställt
försörjningsstöd
Ärende
Sofia Blomquist, C, Ingmarie Lindqvist, C, Monica Wahlström, L, och HansInge Smetana, KD, inkom den 9 februari 2022 med en motion om jämställt
försörjningsstöd, det vill säga, att grundregeln ska vara att utbetalning av
försörjningsstöd ska ske till båda parters konton i familjer där två parter
söker stöd.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 februari 2022 att
remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion.
Yttrande.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att bifalla motionen jämställt
försörjningsstöd och uppmanar förvaltningen att upprätta rutiner för
utbetalning av jämställt försörjningsstöd.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden bifaller motionen om jämställt försörjningsstöd
och uppmanar förvaltningen att upprätta rutiner för utbetalning av jämställt
försörjningsstöd.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 27

Dnr 2022/000009

Delegation i brådskande fall
Ärende
Vård- och omsorgsnämnden återremitterade ärendet den 2 februari 2022
för att tydliggöra vilka specifika ärenden utöver gällande delegationsordning
som ytterligare behöver delegeras, denna gång till nämndens ordförande.
Vård- och omsorgsnämnden bör komplettera delegeringsordningen enligt
nedanstående i ärenden där nämndens avgörande inte kan inväntas:
* Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren,
14 § 2 st 1 p LVU.
* Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren, 14 § 2 st 2 p LVU.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i ovanstående ärenden, i
brådskande fall, får nämndens ordförande eller vice ordförande fatta beslut.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i ovanstående ärenden, i
brådskande fall, får nämndens ordförande eller vice ordförande fatta beslut.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 28

Dnr 2022/000031

Komplettering av delegeringsordning
Ärende
Sedan den 18 juni 2021 gäller en särskild underrättelseskyldighet för
myndigheter angående uppgifter om felaktig folkbokföring enligt
32 c § folkbokföringslagen (FoL). Som huvudregel gäller att myndigheter är
skyldiga att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen som upptäcks i
verksamheten.
Av 32 c § folkbokföringslagen (FoL), framgår att en myndighet ska
underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen
om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig.
Beslutsunderlag
Skrivelse.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att komplettera delegeringsordningen
enligt följande:
Ärende: Underrättelse om felaktig folkbokföring.
Lagrum: 32 c § folkbokföringslagen (FoL).
Delegat: 1:e socialsekreterare.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att komplettera delegeringsordningen
enligt följande:
Ärende: Underrättelse om felaktig folkbokföring.
Lagrum: 32 c § folkbokföringslagen (FoL).
Delegat: 1:e socialsekreterare.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 29

Dnr 2022/000021

Ekonomisk uppföljning 2022
Ärende
Vid sammanträdet lämnas information per 31 mars.
Resultat -6,0 mkr.
Förvaltningsledningen har börjat titta på åtgärder för att komma till rätta
med underskottet.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning.
Försörjningsstödets utveckling.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet.
Nämnden ser med oro på det ekonomiska resultatet och uppdrar till
socialchefen att arbeta med att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 30

Dnr 2022/000008

Uppföljning Internkontrollplan 2021 samt upprättande av
internkontrollplan 2022
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.
Vid uppföljning av Internkontrollplan 2021 ska även Internkontrollplan
2022 presenteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Uppföljning 2021.
Internkontrollplan 2022.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:
att den mottagna informationen om internkontrollplanen, både uppföljning
och plan 2022 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
Den mottagna informationen om uppföljning av internkontrollplanen 2021
antecknas till protokollet.
Internkontrollplan 2022 fastställs.
Nämnden ser det av stor vikt att internkontrollens beslutade kontroller
genomförs som del i arbetet för måluppfyllelse.
_____

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/67535229-8e09-4c09-a74a-e510b6629c7e

www.vismasign.com

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-13

Sida
17(22)

Vård- och omsorgsnämnden

VON § 31

Dnr 2022/000037

Arbetsmiljöplan 2022
Ärende
Med hänvisning till nämndens ansvar för att verksamheten drivs i enlighet
med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön upprättas årligen
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. Innan den redovisas för
nämnden har den sammanställts och följts upp i dialog mellan
förvaltningens samverkansgrupp, förvaltningens Huvudskyddsombud och
förvaltningsledning.
Föregående plan följs upp i samband med upprättande av årets plan.
Sammanställning/ rapport av arbetsskador tillbud och avvikelser som
inrapporterats under 2021 utgör en del i upprättandet av planen.
Vid sammanträdet lämnas information om att det ända sedan Vännäsby
Äldrecenter byggdes har saknats en godsmottagning vilket är ett stort
arbetsmiljöproblem. Vännäs Fastigheter har räknat på kostnaden för att
bygga en lastbrygga, källsorteringsrum osv. Kostnaden för detta kommer för
förvaltningen att medföra en höjning av hyran.
Kommunstyrelsens arbetsutskott måste godkänna att hyreskontraktet
tecknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Uppföljning 2021.
Arbetsmiljöplan.
Förslag till beslut
Att nämnden tar del av mottagen information.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den mottagna informationen om arbetsmiljöplan 2022 antecknas till
protokollet.
Nämnden godkänner den hyreshöjning som uppkommer för Vännäsby
Äldrecenter i och med byggandet av godsmottagning.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 32

Dnr 2022/000038

Erbjudande om utvecklingsarbete kring socialtjänstens
verksamhetssystem
Ärende
Det här är ett erbjudande från SKR gällande ett kommungemensamt
utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem.
Ambitionen är att kommunerna tillsammans ska bli en stark och tydlig
beställare vilket bidrar till en kostnadseffektiv utveckling av
verksamhetssystemen.
Kommuner som deltar i projektet och skriver under detta erbjudande
medverkar aktivt i arbetets styrning, prioritering och genomförande.
Kommunen får även direkt stöd av projektets specialister för att bäst kunna
använda de framtagna baskraven i sina upphandlingar och i dialogen med
befintliga leverantörer om vidareutveckling.
Nämnden har ett nytecknat avtal och införande av nytt verksamhetssystem
sker under 2022. Upphandlingsarbetet för aktuellt verksamhetssystem
påbörjades hösten 2018 och har tagit stora resurser i anspråk för ett
genomförande. Upphandlingen inleddes i samarbete med fler kommuner.
Omtag har behövt göras och konsultation har anlitats som komplement till
förvaltningens egna personella resurser och kompetens. Under detta arbeta
hade det som här beskrivs som målsättning varit mycket välkommet.
Även om det nu inte upplevs som ett mer prioriterat behov att förbereda oss
för nästa upphandling så vet vi att den kommer relativt snabbt igen.
För Vännäs som har ett befintligt avtal kan även samarbetet bidra till att
minska kostnader för utveckling och nya funktioner, eftersom projektet
bidrar till att vissa saker löses gemensamt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta erbjudandet från SKR
gällande ett kommungemensamt utvecklingsarbete kring socialtjänstens
verksamhetssystem och binder sig därmed till att medfinansiera det
beskrivna projektet.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta erbjudandet från SKR gällande
ett kommungemensamt utvecklingsarbete kring socialtjänstens
verksamhetssystem och binder sig därmed till att medfinansiera det
beskrivna projektet.
_____

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/67535229-8e09-4c09-a74a-e510b6629c7e

www.vismasign.com

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-13

Sida
19(22)

Vård- och omsorgsnämnden

VON § 33

Dnr 2022/000002

Meddelanden 2022
Ärende
1. Lex Sarah-rapport april.
2. IVO-beslut i Lex Sarah-ärende.
3. Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och
sjukvård i Västerbotten.
4. Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande inomhusmiljön
på Stamhemmanet.
5. Överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård.
6. Protokoll Samråd vård och omsorg.
Information lämnas om de åtgärder som vidtagits och vidtas kring
inomhusmiljön i lokalerna.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delgivna meddelanden antecknas till protokollet.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 34

Dnr 2022/000001

Delegationsbeslut 2022
Ärende
Delegationsbeslut 1 februari - 10 april 2022:
1. Individ- och familjeomsorgen.
2. Familjerätten.
3. Äldre- och LSS-omsorgen inkl färdtjänst.
4. Ordförandebeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet.
_____
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 35

Dnr 2022/000011

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

VON § 36

Dnr 2022/000045

Sociala bostadskontrakt
Ärende
Riktlinjerna för Sociala Bostadskontrakt antogs av nämnden 2020-05-18
med giltighet till och med 2021. Det är därför av betydelse att nytt beslut tas
för riktlinjens giltighet. Riktlinjen har i förvaltningsvardagen ansetts som
gällande under mellanrumstiden.
Inför beslut 2020-05-18 fanns inga tydliga framtagna riktlinjer. Dessa
upprättades utifrån behovet av tydligare struktur, samsyn och samverkan i
både handläggning, beslut och uppföljning.
I samband med upprättandet av riktlinjen 2020 beslutade nämnden flytta
delegationen för beslut om bostad från socialsekreterare till socialchef. Vid
tillfället beslutades även att Arbetsutskottet skulle vara dem som beslutar
om förlängt boendekontrakt efter två år. Beslutet hade sin grund i behovet
av en mycket tydlig uppstyrning av hanteringen av bostadssociala kontrakt.
Delegationsordningen beslutad 2020-05-18 om att Arbetsutskottet beslutar
om förlängning efter två år bedöms inte behöva kvarstå. Att även beslut
efter två år delegeras till Socialchef bedöms som effektiv beslutsnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Riktlinje.
Förslag till beslut
Att upprättade Riktlinjer för sociala kontrakt blir giltiga till 2023-12-31.
Att beslut om Bostad genom Socialt kontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL delegeras
till följande:
Socialchef för beslut
Att beslut om akut logi/tillfälligt boende delegeras enligt följande:
Socialsekreterare för beslut gällande max 7 dagar
IFO-chef för beslut över 7 dagar och max 30 dagar.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Upprättade Riktlinjer för sociala kontrakt blir giltiga till 2023-12-31.
Beslut om bostad genom socialt kontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL delegeras till
följande:
Socialchef för beslut
Beslut om akut logi/tillfälligt boende delegeras enligt följande:
Socialsekreterare för beslut gällande max 7 dagar
IFO-chef för beslut över 7 dagar och max 30 dagar.
_____
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