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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 2022-10-24 Paragrafer §§ 39-44 

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 2022-10-12 

Anslaget sätts upp 2022-10-25 Anslaget tas ned 2022-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
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VON AU § 39 Dnr 2022/000003 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen: 
 

• Arbetsmiljöverket har avslutat båda ärendena avseende  
inomhusmiljön i kontorets lokaler.  

 

• Rekrytering pågår till tjänsten som chef för personlig assistans. 
 

• Ingen covid i verksamheten, nu endast bland personal. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 40 Dnr 2021/000079 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Det är ett stabilt läge inom avdelningen:  
 

• Mottagningsenheten har kommit i gång med sitt arbete.  
 

• En placering har skett i vårt första egna jourhem. 
 

• Inga utredningar har pågått längre än 3 månader. 
 

• Öppenvården håller på att stabiliseras med mer fokus på barn och 
unga. 

 

• Umeås fältgrupp har varit på besök. Dialog kring fältarbetet med 
tankar hur/om avdelningen kan utöka det egna fältandet. Det är 
viktigt att finnas där ungdomarna finns. 

 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 41 Dnr 2021/000138 
 
Information om äldre- och LSS-omsorgen 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information. 
 
LSS:  
Är inne i processen efter nämndens beslut om att avveckla tre 
gruppbostäder. Information har gått ut till medarbetarna och ett brev har 
skickats till de på de berörda boendena och deras företrädare. 
 
ÄO: 
Per Forsman börjat som områdeschef för hemtjänsten.  
Upphandling av städ och tvätt tar tid, inväntar hjälp från Umeå kommuns 
upphandlingsbyrå. 
Det är balans i kö till säbo. 
På pensionärs- och funktionshindrades råd hölls medborgardialog om Trygg 
hemma. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 42 Dnr 2022/000021 
 
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk uppföljning, 
nyckeltal och försörjningsstöd per den 30 september. 
 
Antal dygn i HVB minskar. 
 
När det gäller utbetalning av försörjningsstöd har det blivit en miss i 
bokföringen avseende kontantkort, dessa har inte bokförts regelbundet utan 
vid ett tillfälle, av den anledningen er det ut som att utgifterna ökat men 
kostnaderna följer 2021 års nivå. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Nyckeltal. 
Försörjningsstöd. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet. 
 
Arbetsutskottet uppdrar till socialchefen att fortsätta arbetet med att nå en 
budget i balans. 
_____ 
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VON AU § 43 Dnr 2022/000065 
 
Budget 2023 och verksamhetsplan 2023 - 2025 
 
Ärende 
Budgetberedningens förslag till budget för 2023 ska överlämnas för facklig 
samverkan innan nämnden fastställer budgeten vid sammanträde i 
november. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde görs en genomgång av mätindikatorer i 
verksamhetsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetförslag. 
Verksamhetsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar förslag till budget 2023 för facklig samverkan. 
_____ 
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VON AU § 44 Dnr 2022/000106 
 
Synpunkter på uppdragsbeskrivning för social välfärd och hälsa 
 
Ärende 
En ny överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 
är under framtagande. I dagsläget har alla kommuner i Västerbottens län 
antagit överenskommelsen och det är enbart Regionfullmäktige som 
återstår.  
Överenskommelsen beskriver förtroendepersonsorganisationen och att det 
ska finnas en verksamhetsdelegation som heter delegationen för social 
välfärd och hälsa (DSH) under primärkommunala delegationen. Vidare att 
varje forum styrs av en uppdragsbeskrivning som mer detaljerat beskriver 
forum och uppdrag.  
Förslag till uppdragsbeskrivning för DSH är nu framtagen och föreslås antas 
inför kommande mandatperiod. Förslaget innebär att delegationen 
förändras i sin form med syfte att alla primärkommunala 
verksamhetsdelegationer ska se ungefär likadana ut. Detta innebär att DSH 
ökar i antalet ledamöter från dagens 7 till minst 15 ledamöter där alla 
kommuner representeras. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv 
till både uppdragsbeskrivningen för delegationen för social välfärd och hälsa 
och att antalet ledamöter ökar från 7 till minst 15 vilket möjliggör 
representation från samtliga kommuner. 
 
Inga övriga synpunkter önskas framföras.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv 
till både uppdragsbeskrivningen för delegationen för social välfärd och hälsa 
och att antalet ledamöter ökar från 7 till minst 15 vilket möjliggör 
representation från samtliga kommuner. 
 
Inga övriga synpunkter önskas framföras.  
_____ 
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