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Beslutande Mikael Westin (S) ordförande
Jeanette Lindblom (C) v ordförande
Karin Öhlund (S) ersätter Ann-Christine Meiding (S)
Rolf Nordin (S)
Burhan Hussain ersätter Helena Gudasic (S)
Johan Nikula (S)
Martin Jägesten (V)
Patrik Gustavsson (M)
Thomas Höjland (M) ersätter Elsa Weiss (M)
Polina Janson Larsson (KD)
Kevin Sahlin (SD)

Yaasmin Nuur (S)
Barbro Edlund (S)
Vakant (S)
Erik Thunström (C)
Arne Engholm (L)
Katarina Blixt (SD)

Tjänstepersoner Patrik Jonsson Sekreterare
Marie Lissäng Förvaltningsdirektör
Annika Eriksson Stabschef §§ 68, 74
Anette Ståby
Julia Karlsson

Ekonomichef §§ 68, 70
Kompetensutvecklare §§ 68, 74
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Protokollet omfattar §§ 68-79

Justeras

Mikael Westin
Ordförande

Patrik Jonsson
Sekreterare

Martin Jägesten
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-08-30 3

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Justering

Utöver ordförande ska Martin Jägesten justera dagens protokoll.
Ersättare är Thomas Höjland.

_ _ _ _ 
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§ 68 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag
(VON-2022-00007-48)

Ärendet

09:00 Månadsrapport VON juli 2022
Anette Ståby, ekonomichef, föredragning ärende § 70.

09:30 Språkverifiering – Tre månaders testperiod
Julia Karlsson, kompetensutvecklare, föredragning och svar på frågor 
i ärende § 74.

10:00 Gruppmöten

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-48 - Vård- och 

omsorgsnämndens förmiddag
_ _ _ _
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§ 69 Information från förvaltningen
(VON-2022-00007-47)

Ärendet
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör informerar muntligt om:

Språkombud 
Återkoppling utifrån fråga på förmiddagen; det finns 70 språkombud 
i förvaltningen.

Samverkan med regionen har fungerat mycket bra

Sommaren
Personal, hög sjukfrånvaro, låg kompetens på vikarier, flera 
medarbetare har sålt semester, förvaltningen har tagit in hyrpersonal, 
samverkan med kommunal kommer inledas i oktober.

Brand på Kristinelund
Brandlarmet gick, men överföringen till räddningstjänsten fungerade 
inte så personalen fick efter 20 minuter ringa räddningstjänsten 
själva. Ingen kom till skada, men personal andades in rök i samband 
med branden och fick uppsöka sjukvården.

Samordnande aktivitetshandledare
Har rekryterats och påbörjat sin anställning i augusti

Aktivitetscenter
12 september invigs nytt aktivitetscenter i Kvissleby, förvaltningens 
fjärde.

Kö till särskilt boende
36 somatiska sidan
60 demenssidan

Utredare
Ny utredare Peter Strömqvist presenterar sig.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-47 - Information från 

förvaltningen
_ _ _ _
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§ 70 Månadsrapport VON juli 2022
(VON-2022-00055-25)

Beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar:

att godkänna månadsrapport juli 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-juli 2022 
ett positivt resultat mot budget med 21,9 miljoner kronor. Motsvarande 
period föregående år redovisades ett underskott om - 30,7 Mkr, vilket 
innebär en resultatförbättring med 52,6 miljoner kronor. Nämnden 
redovisar parallellt för perioden en nettokostnad om 1 879,4 miljoner 
kronor, vilket är 11,8 miljoner kronors lägre (1,1 procent) jämfört med 
motsvarande period föregående år.

Förvaltningen lämnade i anslutning till delårsrapporten för första 
tertialet en reviderad prognos med en beräknad negativ avvikelse mot 
budget vid årets slut om -10 miljoner kronor. Förvaltningens 
preliminära bedömning i tidigare månadsrapporter har emellertid varit 
att en ekonomi i balans är möjlig att uppnå med ett + 0 resultat mot 
budget vid årets slut. För år 2021 redovisades ett positivt resultat mot 
budget med 1,6 miljoner kronor. I anslutning till den andra 
delårsrapporten t o m augusti 2022 kommer en fördjupad översyn av 
prognosen att genomföras tillsammans med förvaltningens samtliga 
chefer.

Revideringen av prognosen och orsaker till att nämndens prognos är 
kvarstående obalans inom omsorgen om funktionshindrade där en 
resultatförbättring ännu inte kunnat följas.  I prognosen ingår 
engångskostnader för personlig assistans i extern regi om ca 6 miljoner 
kronor vilka avser ej periodiserade externa kostnader avseende 
föregående år. 
Resterande obalans i prognosen om 4 miljoner kronor avser främst 
personlig assistans i egen regi. Prognosen förutsätter parallellt en 
resultatförflyttning avseende boenden i egen regi. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-11-18 § 130 om en 
uppdaterad och reviderad åtgärdsplan för perioden 2021-2023 vilken 
omfattar åtgärder om totalt 145 miljoner kronor. Åtgärdsplanens 
ekonomiska målsättning t o m år 2022 uppgår till ca 100 miljoner 
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kronor och möjliggör en ekonomi i balans, vilket dock uppnåddes 
redan under föregående år.

Uppföljning av åtgärdsplanen och dess ekonomiska effekter sker 
kontinuerligt och redovisas månadsvis vid nämndens sammanträden. 
Ekonomiska effekter följer åtgärdsplanen för perioden och/eller är 
redan helt uppnådda för året, med undantag för åtgärder inom 
omsorgen om funktionshindrade. Äldreomsorg redovisar för perioden 
ett fortsatt positivt resultat mot budget medan Omsorgen om 
funktionshindrades resultat är i nivå med den negativa prognosen.

Ett intensifierat arbete pågår vidare inom förvaltningen med 
verkställighet av beslutade samt ytterligare åtgärder för att säkerställa 
en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi i balans och där i synnerhet 
med fokus på omsorgen om funktionshindrade.

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det är 
arbetsutskottets, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00055-25 - Månadsrapport VON 

juli 2022
 Bilaga Månadsrapport VON juli 2022 KLAR
_ _ _ _
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§ 71 Förenklat biståndsbeslut
(VON-2020-00095-10)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att förenklat beslutsfattande för personer över 80 år ska fortsätta när 
det gäller serviceinsatserna trygghetslarm, matdistribution, städ, tvätt 
och inköp

att förenklat beslutsfattande även ska innefatta insatsen aktivitet 

att uppdra till förvaltningen att ta fram en riktlinje för aktivitet som 
ska vara möjlig att besluta om både som förenklat beslutsfattande och 
som ett ordinarie behovsbedömt biståndsbeslut

att uppdra till förvaltningen att arbeta för att införa automatiserade 
beslut när det gäller förenklat beslutsfattande

Ärendet
Uppföljning efter införandet av förenklat beslutsfattande 
(VON-2020-00095-1) samt förslag på utökning med insatsen 
aktivitet.

2022-05-19 beslutade riksdagen om en förändring i Kommunallagen 
som innebär en möjlighet för kommuner att i vissa fall införa 
automatiserade beslut från och med 2022-07-01 och Sundsvalls 
kommun har redan startat upp en sådan tjänst när det gäller elevresor. 
Förenklade biståndsbeslut är beslut som kan handläggas inom ramen 
för automatiserade beslut. Förvaltningen bör få ett uppdrag att utreda 
införande av automatiserade beslut när det gäller förenklade 
biståndsbeslut.

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det är 
arbetsutskottets, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2020-00095-10 - Förenklat 

biståndsbeslut
_ _ _ _
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§ 72 Riktlinjer för samverkan mellan IAN och VON 
enligt LSS och SoL
(VON-2022-00118-1)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att anta riktlinjerna för samverkan mellan IAN och VON enligt LSS 
och SoL

att riktlinjerna ska gälla så snart båda nämnderna kunnat besluta i 
frågan 

att riktlinjerna även ska omfatta redan aktualiserade och pågående 
ärenden

Ärendet
De föreslagna riktlinjerna klargör vilken nämnd som har huvudansvar 
för varje målgrupp men avser också samverkan mellan 
förvaltningarna gällande personer som har behov av samordnad 
utredning och insatser från både IAF och VOF. Genom att utgå från 
målgrupp klargörs vilken nämnd som har huvudansvar för en enskild 
och genom att tydliggöra individens livssituation klargörs i vilka 
situationer samordnad utredning behöver ske.

Syftet med riktlinjerna är att uppnå effektmålen och överbrygga 
organisatoriska mellanrum och säkerställa god samverkan mellan 
förvaltningarna så att enskilda får sina behov utredda och 
tillgodosedda och inte faller mellan stolarna.

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det är 
arbetsutskottets, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00118-1 - Riktlinjer för samverkan 

mellan IAN och VON enligt LSS och SoL
 Bilaga Samverkan IAF - VOF version 220809
_ _ _ _
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§ 73 Ny regional samverkansstruktur HälSam
(VON-2022-00094-6)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam

att det nya samverkansorganet, HälSam, börjar gälla från och med 
2023-01-01

att nuvarande samverkansorgan, SocialReKo, upphör att gälla från 
och med 2022-12-31

att ordförande för Vård- och omsorgsnämnden utses att representera 
nämnden i HälSam under mandatperioden

att ett presidium för HälSam väljs utifrån bifogad beskrivning

Protokollsanteckning
Patrik Gustavsson (M)

Ärendet
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso-och 
sjukvård och socialtjänst, SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans 
med skolans representanter ställt sig bakom ett förslag för en ny 
politisk samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. 
SocialReKo tillsammans med skolans representanter rekommenderar 
berörda nämnder i Regionen och kommunerna att besluta enligt 
rekommendationen.

En arbetsgrupp har levererat ett förslag för den politiska 
samverkansstrukturen till SocialReKo’s möte 2022-06-03. På mötet 
deltog även skolans representanter. Förslaget innebär en beskrivning 
för den länsövergripande, politiska samverkansstrukturen HälSam 
som inkluderar skolans representanter. Förslaget innehåller en 
beskrivning på uppdraget för den politiska strukturen, 
representationen och hur kopplingen till huvudmännen ska se ut.

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det är 
arbetsutskottets, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.
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Protokollsanteckning
Moderaterna genom Patrik Gustavsson (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: ”Det är ett steg tillbaka utifrån ett 
demokratiperspektiv när oppositionen är utestängda i den föreslagna 
politiska organisationen”.

Polina Janson Larsson (KD) instämmer i protokollsanteckningen.
Kevin Sahlin (SD) instämmer i protokollsanteckningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00094-6 - Ny regional 

samverkansstruktur HälSam
 Bilaga Ny samverkansstruktur - Förslag på politisk 

nivå_220603.pptx
 Bilaga Ny samverkansstruktur - Hälsam-politisk nivå 

slutversion.docx
_ _ _ _
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§ 74 Språkverifiering - Tre månaders testperiod
(VON-2022-00114-1)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att uppdra till förvaltningen att genomföra en testperiod under tre 
månader år 2022

att återrapportera effekter och resultat till nämnden senast december 
2022

Protokollsanteckning 
Patrik Gustavsson (M)

Ärendet
Ärendet avser förslag att införa språkverifiering då det inte räcker att 
arbetsgivaren endast kräver nödvändiga kunskaper i tal och skrift i 
svenska (enligt SOSFS 2011:12). Det behöver kompletteras med 
någon form av verifiering att kraven faktiskt uppfylls. 
Förvaltningens förslag för praktiskt genomförande är att under en 
testperiod på tre månader (september-november) prova ett 
genomförande av språkverifiering och därefter utvärdera effekter och 
resultat.  Om resultatet utfaller väl planeras införandet av metoden 
för språkverifiering i förvaltningens verksamheter. Det är samma 
prov som Vuxenutbildningen använder sig av för språkverifiering.

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det är 
arbetsutskottets, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.

Protokollsanteckning
Moderaterna genom Patrik Gustavsson (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: ”Det är viktigt att intentionen som finns i både 
Framtidens äldreomsorg och i motionen om Språkverifiering, att de 
äldre inte ska möta personal som inte kan kommunicera på den äldres 
språk, uppfylls.”

Polina Janson Larsson (KD) instämmer i protokollsanteckningen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00114-1 - Språkverifiering - Tre 

månaders testperiod
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_ _ _ _
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§ 75 Nämndinitiativ Sverigedemokraterna - 
Arbetsskor, en arbetsmiljörättighet som 
vårdgivare inom Vård- och omsorg
(VON-2022-00101-4)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att avslå nämndinitiativet

Reservation
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet

Protokollsanteckning 1
Johan Nikula (S)

Protokollsanteckning 2
Kevin Sahlin (SD)

Ärendet
Beredning av nämndinitiativ från Sverigedemokraterna. 
Förvaltningen utreder konsekvenser av införandet av arbetsskor i 
kärnverksamheterna. Underlag för beslut presenteras vid Vård-och 
omsorgsnämndens sammanträde i december 2022.

Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet samt 
att budgetera 2,9 mkr kronor till inköp av arbetsskor under ett års tid.

Majoriteten genom Johan Nikula (S) yrkar avslag på 
Sverigedemokraternas nämndinitiativ.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det är Kevin 
Sahlins (SD) yrkande och Johan Nikulas (S) yrkande.

Votering
Kevin Sahlin (SD) begär votering

Beslutsgång
Genom upprop får ledamöterna antingen rösta bifall till 
nämndinitiativet, att avslå nämndinitiativet eller avstå från att rösta.

Avslag till initiativet
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Mikael Westin (S)
Jeanette Lindblom (C)
Karin Öhlund (S) 
Rolf Nordin (S) 
Burhan Hussain (S) 
Johan Nikula (S)
Martin Jägesten (V) 

Bifall till initiativet
Kevin Sahlin (SD)

Avstår votering
Patrik Gustavsson (M)
Thomas Höjland (M)
Polina Janson Larsson (KD)

Ordförande finner att nämnden efter votering beslutar enligt Johan 
Nikulas (S) yrkande, det vill säga att avslå nämndinitiativet.

Protokollsanteckning 1
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet genom Johan 
Nikula (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är positiva till 
att införa fria arbetsskor för vård- och omsorgspersonalen. För detta 
krävs dock ett beslut om finansiering. Ett sådant förslag finns i 
nämnda partiers mål- och resursplan och vi ser fram emot att 
förslaget om arbetsskor blir verklighet framöver.”

Mikael Westin (S) instämmer i protokollsanteckningen.

Protokollsanteckning 2
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna anser att det av yttersta vikt att förslaget 
hanteras snarast som möjligt. Socialdemokraterna har haft fria 
arbetsskor som vallöfte sedan 1 maj. Senast i gårdagens upplaga av 
Sundsvalls tidning återigen påpekande man om sitt löfte att införa 
fria arbetsskor, men låtit förslaget förhalas och dragits ut på tiden. 
Detta, i vårt perspektiv, är att man håller arbetsskorna gisslan, i hopp 
om att i utbyte erhålla röster från vård- och omsorgspersonal för att 
sedan efter valet i sin tur betala igen med ett bifall på förslaget. 

Således föreslår Sverigedemokraterna att man bifaller förslaget idag 
med tillhörande budget på 2,9 mkr, för att säkerställa att all personal 
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som omfattas av förslaget får väl dugliga och ergonomiska 
arbetsskor. Det är vårt ansvar som arbetsmiljöansvariga och att vi ser 
vår personal med goda arbetsförutsättningar.”

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00101-4 - Beredning av 

Nämndinitiativ Sverigedemokraterna -
 Arbetsskor, en arbetsmiljörättighet som
 vårdgivare inom Vård- och omsorg
_ _ _ _
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§ 76 Nämndinitiativ KD - Riktlinjer 
volontärverksamhet äldreomsorg för olika typer 
av aktörer
(VON-2022-00119-2)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att sända initiativet till förvaltningen för beredning

Ärendet
Polina J. Larsson (KD) har vid dagens sammanträde väckt ett 
nämndinitiativ (daterat 2022-08-15) gällande Riktlinjer för 
volontärverksamhet inom äldreomsorgen. 

I nämndinitiativet yrkar Kristdemokraterna:

att uppdra till förvaltningen att som tillägg till redan framtagna 
riktlinjer för ideella föreningar ta fram riktlinjer för IOP-avtal med 
stiftelser, registrerade trossamfund och aktiebolag med särskild 
vinstutdelningsbegränsning.

Överläggning
Polina Janson Larsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Mikael Westin (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, ordförande 
finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00119-2 - Nämndinitiativ KD - 

Riktlinjer volontärverksamhet äldreomsorg för olika typer av 
aktörer

 Bilaga Nämndinitiativ Kd 20220815 med underskrift.pdf
_ _ _ _
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§ 77 Revidering av riktlinjer för Vård- och 
omsorgsnämndens myndighetsutövning inom 
LSS
(VON-2022-00117-1)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att anta reviderade riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens 
myndighetsutövning inom LSS.

Ärendet
På samma sätt som Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för 
myndighetsutövning inom LSS behöver revideras.

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det är 
förvaltningens, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00117-1 - Revidering av riktlinjer 

för Vård- och omsorgsnämndens myndighetsutövning inom LSS
 Bilaga Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för 

myndighetsutövning inom LSS juli 2022
_ _ _ _
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§ 78 Revidering av riktlinjer för Vård- och 
omsorgsnämndens myndighetsutövning inom 
SoL
(VON-2022-00120-1)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att anta reviderade riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens 
myndighetsutövning inom SoL.

Ärendet
Riktlinjerna som är reviderade senast 24 nov 2021 behöver revideras 
bland annat med anledning av införande av insats ”aktivitet” som inte 
fanns med i riktlinjerna tidigare och förändringar under avsnittet god 
man och förvaltare.

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det är 
förvaltningens, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00120-1 - Revidering av riktlinjer 

för Vård- och omsorgsnämndens myndighetsutövning inom SoL
 Bilaga Riktlinjer för Myndighetsutövning SoL
_ _ _ _
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§ 79 Anmälan av delegationsbeslut - HR
(VON-2022-00004-22)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll

Ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt presidiet, 
ett utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden att på nämndens 
vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
En nämnd får även uppdra till en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 
§§ kommunallagen.

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet 
mednämndens delegationsordning. Nämnden har beslutat att 
anställningsbeslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas 
till nämnden.

Vid sammanträdet den 30 augusti 2022 anmäls anställningsbeslut 
som fattats med stöd av delegation inom vård- och 
omsorgsförvaltningen under perioden 2022-06-10 - 2022-08-16 med 
delegationsnummer 894-1081/2022

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det är 
förvaltningens, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00004-22 - Anmälan av 

delegationsbeslut - HR
 Bilaga Anmälan till Vård och omsorgsnämnden, 10 jun-19 jul, 22
 Bilaga Anmälan till Vård och omsorgsnämnden, 20 jul-16 aug, 

22
_ _ _ _


