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

• Julhelgerna och början av året har flutit på utan större problem trots 
hög sjukfråvaro samt vård av barn. 

 

• Arbetet med sommarbemanningen har påbörjats.  
Sommaravtal för sjuksköterskorna är klart. 

 

• Malin Klingefors börjar den 1 februari som områdeschef för personlig 
assistans. 
 

• Ann-Christin Linder områdeschef inom äldreomsorgen tillträdde den 
1 januari. 

 

• Fortsatt upplevda problem med inomhusmiljön på ifo. 
 

• Trivselboende Vännäsby påbörjat. 
 

• Upphandlingen städ och tvätt hemtjänsten är nästan klar, två anbud 
har inkommit. 

 

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

 

• Boendeomstruktureringen inom LSS flyter på som beräknat. 
Personalplanering fortgår. 

 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 2 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet informeras om nyckeltal per 31 december 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Nyckeltal. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Nyckeltal per 31 december 2022 antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 3 Dnr 2023/000005 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om arbetet med budget och 
verksamhetsberättelse 2022: 
 

• Bokslutet skickas ut måndag 6 febr. 
 

• Muntlig information om preliminärt resultat. 
 

• Hur ska det beräknade underskottet hanteras? 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
 
Arbetsutskottet uppdrar till socialchefen att till nämndens sammanträde 
inkomma med en skrivelse avseende äskande hos kommunfullmäktige. 
_____ 
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VON AU § 4 Dnr 2022/000124 
 
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 omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
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 AU § 5 Dnr 2022/000127 
 
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 omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
Att anta föreslagna riktlinjer för att säkerställa rättssäkerhet och 
likabehandling vid handläggning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Att anta föreslagna riktlinjer för att säkerställa rättssäkerhet och 
likabehandling vid handläggning. 
_____ 
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VON AU § 6 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 omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagna riktlinjer för Vård- och 
omsorgsnämndens habilitering och rehabilitering i Vännäs kommuns. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagna riktlinjer för Vård- och 
omsorgsnämndens habilitering och rehabilitering i Vännäs kommuns. 
_____ 
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VON AU § 7 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 omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
Att anta föreslagna riktlinjer för att säkerställa rättssäkerhet och 
likabehandling vid handläggning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Att anta föreslagna riktlinjer för att säkerställa rättssäkerhet och 
likabehandling vid handläggning. 
_____ 
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VON AU § 8 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 omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
Att anta föreslagna riktlinjer för att säkerställa rättssäkerhet och 
likabehandling vid handläggning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Att anta föreslagna riktlinjer för att säkerställa rättssäkerhet och 
likabehandling vid handläggning. 
_____ 
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VON AU § 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 omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att fastställa komplettering av 
delegationsordningen enligt upprättat förslag. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att fastställa komplettering av 
delegationsordningen enligt upprättat förslag. 
_____ 
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VON AU § 10 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. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
Vid nämndens sammanträde presenteras en skriftlig uppföljning. 
_____ 
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VON AU § 11 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 omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta tilläggsförslag avseende 
assistansberättigad med husdjur. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta tilläggsförslag avseende 
assistansberättigad med husdjur. 
_____ 
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