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VON AU § 13 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen: 
 

• Inkomna synpunkter på förslag till tilläggsavtal gällande personlig 
assistans via kommunen. 

 

• Arbetsmiljöverkets tillsyn gällande inomhusmiljön på 
Stamhemmanet. 

 

• Ukraina.  
Ulrica Westerlund och Örjan Strandberg ingå i kommunens 
ledningsteam. Nu arbetas det med att ställa i ordning platser för att 
kunna ta emot flyktingar. Först att beläggas IT-kontorets f.d. lokal. 
Fredrik Cederlund har en samordnande roll för att ställa i ordning 
lokaler. 

 

• Covid.  
Det är några av de boende på Vännäsby Äldrecenter som testat 
positivt. Det är även hög personalfrånvaro.  

 

• Personalfrågor 
Inom LSS kommer under en områdeschef att under några månader 
vara sjukskriven. Ett chefsstöd har anställts som avlastar cheferna 
med att jobba med rekryteringsprocessen.  
Under sommaren kommer det finnas en vikarierande områdeschef på 
hemtjänsten. 
Ännu ingen sökande som vik sjuksköterska under sommarperioden. 

 

• IFO.  
Det har börjat två nya socialsekreterare. 
En socialsekreterare från barngruppen har börjat som 
biståndshandläggare.  

 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/43241a8b-79aa-4116-b744-1788d06d7dc7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

4(10) 

2022-03-21 

 
 

 

  

 

 
 

VON AU § 14 Dnr 2022/000026 
 
Motion från Sofia Blomquist, C, med fler, om jämställt 
försörjningsstöd 
 
Ärende 
Sofia Blomquist, C, Ingmarie Lindqvist, C, Monica Wahlström, L, och Hans-
Inge 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. 
Kommunfullmäktige 2022-02-28 § 12. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att bifalla motionen jämställt 
försörjningsstöd och uppmanar förvaltningen att upprätta rutiner för 
utbetalning av jämställt försörjningsstöd.  
_____ 
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VON AU § 15 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. 
 

Vård- och omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i ovanstående ärenden, i 
brådskande fall, får nämndens ordförande eller vice ordförande fatta beslut. 
_____ 
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VON AU § 16 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 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
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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VON AU § 17 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om pågående omstrukturering inom 
LSS-omsorgen och äldreomsorgen. 
 
ÄO: 
Det är balans mellan kö, efterfrågan och tillgång på platser.  
Det nya särskilda boendet kommer att heta Älven, invigning/öppet hus sker 
den 13 april. 
 
LSS: 
Det finns fortfarande ett antal lediga platser. Det är svårt att göra en 
omställning om man inte lägger ner en bostad.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 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. 
 
Vid sammanträdet presenteras ett utkast till 2021 års 
patientsäkerhetsberättelse. Utkastet kommer att kompletteras med viss 
statistik inför nämndens sammanträde i april. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2021. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2021. 
_____ 
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VON AU § 19 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information per 28 februari.  
Det är för tidigt att säga något om det ekonomiska utfallet. Vid nämndens 
sammanträde i april kommer uppföljning per 31 mars att redovisas och då 
går det att göra en uppskattning av läget. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Försörjningsstödets utveckling. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Information om ekonomisk uppföljning per 28 februari antecknas till 
protokollet. Vid nämndens sammanträde den 13 april kommer uppföljning 
per den 31 mars att redovisas. 
 
Arbetsutskottet ser med oro på det ekonomiska läget och uppmanar 
socialchefen att arbeta för att nå en budget i balans. 
_____ 
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VON AU § 20 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 omsorgsförvaltningens 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 arbetsutskotts förslag till vård- och 
omsorgsnämnden 
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. 
_____ 
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