
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(5) 

2021-02-24 

 
 

 

  

 

Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs 

Onsdagen den 24 februari 2021, kl 08:30 – 09:35 

 

Beslutande 

 

 

 

 

Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Leif Högbom, (S) 

 

Övriga närvarande Christer Häggblom, ekonomicontroller 

Ulrica Westerlund, socialchef 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital signering 2021-02-26  Paragrafer §§ 9-11 

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 2021-02-24 

Anslaget sätts upp 2021-02-26 Anslaget tas ned 2021-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av 
Kristine Hansson  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 9 Dnr 2021/000004  909 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen om bland 
annat: 
 

• Coronaläget - Ett kontrollerat men ansträngt läge främst inom 
äldreomsorgen. Snabbtest (antigentest) har under två veckor provats 
vid Vännäsby Äldrecenter, vilket inneburit att medarbetare har testats 
inför sina arbetspass. Planering pågår för att införa det även i andra 
verksamheter. Det är resurskrävande, men kortar ner tid för 
smittspårning.  
Vaccinationsarbetet fortsätter. Den här veckan vaccineras personal 
inom äldreomsorgen som inte hade möjlighet att vaccineras tidigare. 
Därefter är det dags för LSS-personal och hemsjukvårdspatienter.  
Covidteamet fortsätter hela mars månad och det gör även distansarbete 
för den personal som har möjlighet till detta.  
Vi har gott om skyddsutrustning.  

 

• Semesterrekrytering påbörjad i alla verksamheter.  
 

• Vännäs Pall och Spik (VPS) flyttar under mars till nya lokaler på  
Västra Järnvägsgatan.    

 

• Biståndsbesluten inom hemtjänsten ska ses över. Förvaltningen 
kommer att revidera på insatskatalogen, det kommer att bli ett ärende 
till nämnden.      

                         
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut  
Den mottagna informationen antecknas till protokollet.    
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 10 Dnr 2021/000011  026 
 
Egenkontroll - utredning barn och unga 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om genomförd egenkontroll. 
 
Fyra kontroller ärenden har kontrollerats. Urvalskriteriet var den yngsta 
personen i pågående ärenden från respektive handläggare.  
Det som framkommer är att handläggningsrutinerna behöver ses över.            
                    
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Information om genomförd egenkontroll antecknas till protokollet. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Au § 11 Dnr 2021/000027  042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet redovisas försörjningsstödets utveckling samt nyckeltal 
per 31 januari 2021. 
 
Vidare lämnas information om den fördjupade genomlysning, kostnad per 
brukare, som kommer att göras av LSS-verksamheten. Det kommer även att 
bli en genomlysning av äldreomsorgen.     
                 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna ekonomiska informationen antecknas till protokollet.      
_____ 
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