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Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Johan Ågren (S) 

 

  

Övriga Närvarande 

 

 

 

Ulrica Westerlund, socialchef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2022-12-16 Paragrafer §§ 56-60 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Henric Jakobsson 

 

   

Justerare 

 

Ingmarie Lindqvist 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens 

anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2022-12-14 

Anslaget sätts upp 2022-12-17 Anslaget tas ned 2023-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
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VON AU § 56 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om resultatet av 
medarbetarenkäten. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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VON AU § 57 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Den nya ledningsstrukturen fungerar bra. Det nya arbetssättet har även 
bidragit till att ifo-avdelningen för november månad visar ett ekonomiskt 
överskott. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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VON AU § 58 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information: 
 

• Inskolning av personal pågår till ett tungt ärende inom 
äldreomsorgen.  
 

• Balans i kö till säbo. 
 

• Resultat av brukarundersökning LSS.  Det är första gången Vännäs är 
med och svarar. 
 

• Omställningen inom LSS. Några brukare har fått erbjudande om att 
flytta till andra bostäder som ett led i att möjliggöra avvecklingen av 
gruppbostad i Tväråbäck. 

 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 59 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om: 
 

• Budgetuppföljning och prognos inom alla områden. 
 

• Åtgärdsplan som presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

• Försörjningsstöd. 
 

• Nyckeltal. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Information om det ekonomiska läget, vidtagna samt planerade åtgärder 
antecknas till protokollet. 
 
Arbetsutskottet uppmanar socialchefen att fortsätta arbetet med att minska 
det väntade budgetunderskottet. 
_____ 
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VON AU § 60 Dnr 2022/000125 
 
Sammanträdestider 2023 
 
Ärende 
Vid sammanträdet redovisar förvaltningen förslag till viss justering av 
sammanträdesplan 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Arbetsutskottet fastställer sammanträdesplan 2023 med föreslagna 
förändringar. 
 
Arbetsutskottet uppdrar till ordförande att, efter nyår utse ett arbetsutskott 
för perioden 2 januari – 8 februari 2023, till dess att nämnden formellt valt 
arbetsutskott för mandatperioden. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet fastställer sammanträdesplan 2023 med föreslagna 
förändringar. 
 
Arbetsutskottet uppdrar till ordförande att, efter nyår utse ett arbetsutskott 
för perioden 2 januari – 8 februari 2023, till dess att nämnden formellt valt 
arbetsutskott för mandatperioden. 
_____ 
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