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VON § 1 Dnr 2023/000004 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen bland 
annat: 
 

• Nämnden har erhållit ett statsbidrag 3,9 mkr riktat mot 
äldreomsorgen, det var inte klart när budgeten antogs i november. 

• Julhelgerna och januari månad har fungerat bra trots hög sjuk- och 
VAB-frånvaro ute i verksamheten.                       

• Två nya områdeschefer har börjat. Ann-Christin Linder inom 
äldreomsorgen och Malin Klingefors inom LSS. 

• Förvaltningens systemförvaltare har organisatoriskt flyttat över till  
IT-organisationen. 
 

• Införandet av nya verksamhetssystemet Pulsen Combine fortsätter 
och följer tidsplanen. Det finns även planering för att 2024 möjliggöra 
för enskilda att via bank-id följa sitt ärende. 

• Byggandet av trivselboendet i Vännäsby är på gång. 
Dagverksamhetens personal kommer att bli trivselvärdar genom 
kombinationstjänster. 

• Café Rickis har tillfälligt nya lokaler i väntan på att flytta in på Vännäs 
Emballage. 
 

• Det är balans mellan kö och platstillgång på säbo. 

• En första avstämning med Appva/MCSS, digital signering, visar ett 
mycket bra resultat 

• LSS-omställningen följer plan.  
 

Sommarrekryteringen  
Ett chefsstöd har anställts för att hjälpa till med detta under en period om  
6 mån. 

• 17-åringar ska erbjudas jobb på säbo. 

• En speciell rekryteringskampanj mot pensionärer. 

• Prioriteringar behöver ske på varje arbetsplats. Det kommer troligen 
inte vara möjligt att hitta vikarier vid frånvaro under sommaren. 

• Bonus till omsorgspersonal under sommaren, man måste ha arbetat 
minst fyra veckor för att få bonus, det blir full bonus efter åtta veckor. 
Kostnadsuppskattning ca 650 tkr vid full bonus. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____  
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VON § 2 Dnr 2022/000021042 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet informeras om försörjningsstöd och nyckeltal  
per 31 december 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Försörjningsstöd. 
Nyckeltal. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nyckeltal och försörjningsstöd per 31 december 2022 antecknas till 
protokollet. 
_____ 
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VON § 3 Dnr 2023/000005 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet redogörs för bokslut och verksamhetsberättelse 2022. 
 
Resultat visar ett underskott om -10,6 mkr, vilket är 1,9 mkr sämre än den  
prognosen som gjordes i samband med tertialrapport 2. 
 
Omställningsarbete pågår inom förvaltningen. Ifo har genomfört åtgärder 
för en effektivare verksamhet och inom LSS pågår avveckling av tre 
beslutade gruppbostäder, kompetensutveckling samt omfördelning av 
interna resurser. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 
för 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 
för 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
_____ 
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VON § 4 Dnr 2023/000020 
 
Hantering av underskott 2022 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämndens resultat 2022, -10,6 mkr. Det är en 
procentuell avvikelse mot budget med 3,77 % och en förändring mot 
prognos 2022-08-31 med -1,79 mkr.  
 
Större delen av underskottet berodde på ökade kostnader för IFO och LSS. 
Differensen mellan prognos och resultat påverkades av kostnader nämnden 
inte kunnat förutse, händelser utanför verkställighet av beslut.   
 
Nämnden har under 2022 genomfört ett flertal åtgärder som långsiktigt 
bedöms öka nämndens förutsättningar för budget i balans.  
Nämnden har utvecklat det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen. 
Nämnden har avvecklat åtta boendeplatser/lägenheter inom särskilt 
boende. 
Det beslutade omställningsarbetet inom området LSS har påbörjats och 
nämnden bedömer att de under 2023 kommer avvecklat två gruppbostäder 
samt påbörjat avveckling av den tredje beslutade gruppbostaden. 
  
I december 2021 var aktuella barnutredningar nästan fördubblad mot året 
tidigare, en situation som följde med in i 2022. Både med pågående 
kostsamma skyddsplaceringar och ytterligare nya placeringar under våren.  
Under våren 2022 genomfördes en genomlysning av effektiviteten inom 
IFO. Resultatet visade att IFO hade fler konsultstödda familjehem och fler 
HVB-placeringar i jämförelse med liknande kommuner. Nämnden hade 
också färre personalresurser än liknande kommuner i jämförelse samt färre 
egna hemmaplanslösningar. Detta sammantaget bedöms kostnadsdrivande. 
Ett antal åtgärder beslutades och har genomförts. Från juli har 
placeringsvolymen halverats, nya arbetssätt har beslutats och fler 
hemmaplanslösningar har möjliggjorts. Den negativa kostnadsutvecklingen 
avstannade och IFO bedöms utifrån den utveckling som varit kunna följa 
budgetram 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att nämndens 
underskott – 10,6 mkr inte överförs till nämndens budget 2023. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att nämndens 
underskott – 10,6 mkr inte överförs till nämndens budget 2023. 
_____ 
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VON § 5 Dnr 2022/000124026 
 
Uppföljning Internkontrollplan 2022 samt upprättande av 
internkontrollplan 2023 
 
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 2022 ska även Internkontrollplan 
2023 presenteras. 
 
Noteras kan att besiktning av taklyftar skett under december månad 2022, 
efter att uppföljning av internkontrollplanen ägt rum. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Uppföljning 2022. 
Internkontrollplan 2023. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
att den mottagna informationen om internkontrollplanen, både uppföljning 
och plan 2023 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 internkontrollplanen, både uppföljning 
och plan 2023 antecknas till protokollet.   
Nämnden ser det av stor vikt att Internkontrollens beslutade kontroller 
genomförs som del i arbetet för måluppfyllelse.  
_____ 
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VON § 6 Dnr 2023/000021 
 
Utdelning ur Sociala samfonden 
 
Ärende 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag 2015-08-26 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.    
 
Under 2022 planerades medlen nyttjas till social aktivitet för personer i 
ordinärt boende tillsammans med kyrkan. Aktivitet har genomförts men 
medel ur fonden behövde inte nyttjas.  
En gemensam julaktivitet för samtliga personer på daglig verksamhet 
planerades men behövde ställas in på grund av personalbrist på grund av 
hög sjukfrånvaro påverkat av pandemi och influensan.  
Gemensamaktivitet som alternativ till inställd julaktivitet planeras. 
Tillsammansdag för samtliga inom LSS-omsorgen planeras även 2023 och 
det kan bli aktuellt att del av finansieringen sker via denna fond.  
Medel kvar: ca 25 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Redovisad information om sociala somfonden antecknas till protokollet. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisad information om sociala samfonden antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 7 Dnr 2023/000006 
 
Grundläggande granskning - uppföljning av åtgärdsplan 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den 
omfattning som följer av god revisionssed. 
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och 
iakttagelser (tex via nämndens protokoll och tillhörande underlag såsom 
mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, 
delårsrapporter, bokslut) och dialoger. 
 
Vid granskningen framkommer vissa brister och utifrån dessa har 
socialchefen upprättat en handlingsplan som presenteras vid 
sammanträdet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 16 maj 2022 att en uppföljning 
av åtgärdsplanen ska ske vid nämndens sammanträde februari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av åtgärdsplan. 
Åtgärdsplan. 
Revisionsrapport. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antecknar redovisad uppföljning till 
protokollet. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antecknar redovisad uppföljning till 
protokollet. 
_____ 
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VON § 8 Dnr 2023/000008 
 
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.  
För att tydliggöra personalens uppgifter hos assistansberättigad som har 
husdjur har ett tillägg till avtalet upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Tilläggsavtal. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta tilläggsförslag avseende 
assistansberättigad med husdjur. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta tilläggsförslag avseende 
assistansberättigad med husdjur. 
_____ 
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VON § 9 Dnr 2023/000011 
 
Komplettering av delegationsordning - ifo 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsförvaltningen har ett avtal med Umeå kommun avseende 
socialjouren.  
I vård- och omsorgsnämndens delegationsordning saknas det delegation till 
socialsekreterare i jour varvid detta behöver kompletteras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att fastställa komplettering av 
delegationsordningen enligt upprättat förslag. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att komplettera delegeringsordningen 
enligt nedanstående: 

 

Ärende Lagrum  Delegat 

Beslut om tillfällig placering i egna 
jourhem/familjehem 

4 kap. 1 § SoL Områdeschef 
Socialsekreterare i jour 

Beslut om stödboende/HVB internt   
 

4 kap. 1 § SoL Områdeschef 
Socialsekreterare i jour 

Beslut om att begära polishandräckning för 
att föra missbrukare till läkarundersökning 
eller genomföra vård eller 
omhändertagande 

45 § 1. LVM Socialsekreterare 
Socialsekreterare i jour 

Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid vårdinstitution eller sjukhus 

45 § 2. LVM Socialsekreterare 
Socialsekreterare i jour 

Beslut om försörjningsstöd och livsföring i 
övrigt, vid akuta behov (beslut av personal 
under beredskapstjänstgöring/socialjour) 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare i 
beredskap/jour 

 
_____ 
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VON § 10 Dnr 2023/000012 
 
Ordförandes tjänstgöringsdag 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa ordförande Henric Jakobssons 
tjänstgöringsdagar. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer ordförande Henric Jakobssons 
tjänstgöringsdagar till måndag och onsdag med möjlighet att vid behov byta 
dag. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer ordförande Henric Jakobssons 
tjänstgöringsdagar till måndag och onsdag med möjlighet att vid behov byta 
dag. 
_____ 
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VON § 11 Dnr 2023/000013 
 
Valärenden  
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden har följande val att förrätta: 
 

• arbetsutskott för 2023 - 2026, tre ordinarie och tre ersättare 
 

• folkhälsorådet för hela mandatperioden, en ordinarie och en ersättare 
 

• samråd vård och omsorg, en ordinarie och en ersättare 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Till arbetsutskott för 2023 – 2026 väljs 
 
Ledamöter: 
Henric Jakobsson (S), ordförande 
Johanna Abrahamsson, (S) 
Ingmarie Lindqvist (C), vice ordförande 
 
Ersättare: 
Gösta Lundberg (M) 
Mats Fantenberg (V) 
Roger Larsson (C) 
 
---------------------------------------------- 
 
Till Folkhälsorådet för hela mandatperioden väljs 
Maria Olofsson (C) som ordinarie och Henric Jakobsson (S) som ersättare. 
 
---------------------------------------------- 
 
Till samråd vård och omsorg väljs 
Henric Jakobsson (S) som ordinarie och Ingmarie Lindqvist (C) som 
ersättare. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

15(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 12 Dnr 2023/000019 
 
Förordnande att fatta beslut enligt 6 § LVU samt 13 § LVM 
 
Ärende 
Enligt 6 § andra stycket LVU får socialnämndens ordförande fatta beslut om 
omedelbart omhändertagande när nämndens beslut inte kan avvaktas och 
nämnden har även möjlighet att förordna annan ledamot att besluta om 
omhändertagande i sådant fall.  
Även enligt 13 LVM får beslut om omhändertagande fattas av nämndens 
ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat om 
nämndens beslut inte kan avvaktas. 
 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på sådant sätt att nämnden måste 
ange vem förordnandet avser. Det krävs att ledamoten namnges. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att under perioden 9 februari 2023 – 31 december 2026 
förordna Ingmarie Lindqvist att fatta beslut enligt 6 § LVU samt 13 § LVM. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

16(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 13 Dnr 2022/000127020 
 
Riktlinjer för biståndshandläggning  
 
Ärende 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling 
vid handläggning. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i 
arbetet. 
Riktlinjer utgör en vägledning för den eller dem som ska fatta beslut om 
insatser. Riktlinjer gäller inte före lag och andra föreskrifter som ska följas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Riktlinje. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för att 
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ingmarie Lindqvist (C) föreslår att riktlinjerna följs upp ett år efter 
riktlinjernas fastställande.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för att 
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning samt att 
uppföljning sker efter ett år. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

17(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 14 Dnr 2022/000145 
 
Riktlinje för habilitering och rehabilitering 
 
Ärende 
Målet med riktlinjen är att tydliggöra uppdraget, inriktning och uppföljning 
för habilitering och rehabilitering. Skapa förutsättningar för att personer 
med insatser från den kommunala hälso- och sjukvården och/eller 
socialtjänsten kan leva ett gott och självständigt liv i så hög utsträckning 
som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Riktlinje. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagna riktlinjer för Vård- och 
omsorgsnämndens habilitering och rehabilitering i Vännäs kommuns. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ingmarie Lindqvist (C) föreslår att riktlinjerna följs upp ett år efter 
riktlinjernas fastställande.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagna riktlinjer för habilitering och 
rehabilitering i Vännäs kommun samt att uppföljning sker efter ett år. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

18(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 15 Dnr 2022/000133 
 
Riktlinje Missbruk och beroende 
 
Ärende 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling 
vid handläggning. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i 
arbetet. 
Riktlinjer utgör en vägledning för den eller dem som ska fatta beslut om 
insatser. Riktlinjer gäller inte före lag och andra föreskrifter som ska följas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Riktlinje. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för att 
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ingmarie Lindqvist (C) föreslår att riktlinjerna följs upp 1 år efter 
riktlinjernas fastställande.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för att 
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning samt att 
uppföljning sker efter ett år. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

19(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 16 Dnr 2022/000132 
 
Riktlinje Socialpsykiatri 
 
Ärende 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling 
vid handläggning. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i 
arbetet. 
Riktlinjer utgör en vägledning för den eller dem som ska fatta beslut om 
insatser. Riktlinjer gäller inte före lag och andra föreskrifter som ska följas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Riktlinje. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för att 
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ingmarie Lindqvist (C) föreslår att riktlinjerna följs upp 1 år efter 
riktlinjernas fastställande.  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för att 
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning samt att 
uppföljning sker efter ett år. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

20(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 17 Dnr 2022/000060002 
 
Redovisning av ej verkställda beslut 
 
Ärende 
Kommunen är enligt lag skyldig att rapportera samtliga gynnande beslut 
som inte har verkställts inom tre månader, Syftet är att stärka 
rättssäkerheten för enskild som beviljats bistånd. När en beviljad insats inte 
har verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera detta till 
kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Nämnden ska även rapportera om en insats avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
För perioden 1 oktober – 31 december 222 har 18 beslut rapporterats som ej 
verkställda alternativt insats som avbrutits och inte verkställts på nytt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden godkänner rapporten avseende perioden 1 oktober – 31 december 
2022 om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL.  
 
Nämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och till 
kommunrevisorerna. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner rapporten avseende perioden 1 oktober – 31 december 
2022 om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL.  
 
Nämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och till 
kommunrevisorerna. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

21(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 18 Dnr 2022/000001002 
 
Delegationsbeslut 2022 
 
Ärende 
1. Ifo 21 november - 31 december. 
 
2. Äldre- och LSS-omsorgen 21 november - 31 december. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

22(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 19 Dnr 2023/000001 
 
Delegationsbeslut 2023 
 
Ärende 
1. Ordförandebeslut - val av arbetsutskott. 
 
2. Ifo 1 januari – 5 februari. 
 
3. Äldre- och LSS-omsorgen 1 januari – 5 februari. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

23(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 20 Dnr 2023/000002 
 
Meddelanden 2023 
 
Ärende 

1. SKR cirkulär 22:41. 
2. SKR cirkulär 22:42. 
3. SKR cirkulär 22:43. 
4. Protokoll Samordningsförbundet 2022-10-26. 
5. Protokoll Länssamverkansgruppen 2022-11-25. 
6. Protokoll Hjälpmedelsrådet 2022-12-05. 
7. Protokoll Samråd vård och omsorg 2022-12-16. 
8. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner – insatser inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2023. 

9. Överenskommelse – God och nära vård – En omställning av hälso- 
och sjukvården med primärvården som nav. 

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Meddelandena antecknas till protokollet. 
_____ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

24(24) 

2023-02-08 

 
 

 

  

 

 
 

VON § 21 Dnr 2023/000007 
 
Övriga frågor 
 
Ärende 
Maria Olofsson (C) ställer en fråga om arbetet med  God nära vård med 
fokus på primärvården. 
 
Socialchef informerar om att hon är med i den styrgrupp som finns i 
regionen med fokus på primärvården. Förvaltningen har även en 
representant i en fokusgrupp med uppdraget att titta på det faktiska 
vardagsarbetet.  
_____ 
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