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Tid
Plats

Kl. 13:00-16:00
Kommunhuset rum 357 och distanssammanträde via Skype

Beslutande

Mikael Westin (S)
Jeanette Lindblom (C)
Ann-Christine Meiding (S)
Rolf Nordin (S)
Helena Gudasic (S)
Johan Nikula (S)
Martin Jägesten (V)
Patrik Gustavsson (M)
Åsa Melander (M)
Emma Almroth (KD)
Kevin Sahlin (SD)

Ersättare

Tjänstemän

Karin Öhlund (S)
Burhan Hussain (S)
Yaasmin Nuur (S)
Barbro Edlund (S)
Håkan Sjödin (S)
Elsa Weiss (M)
Michael Westin (L)
Annelie Henriksson (SD)
Sara Österholm
Marie Lissäng
Katarina Tjernblom
Anette Ståby
Miriam Elffors
Stina Stenlund

§§ 1-13

deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype
deltog via Skype

Henrik Rinstad

Sekreterare
Förvaltningsdirektör
deltog via Skype
Avdelningschef
deltog via Skype
Avdelningschef
deltog via Skype
Enhetschef § 1
deltog via Skype
Avgiftshandläggare §§ 3-4 deltog via
Skype
Avgiftshandläggare §§ 3-4 deltog via
Skype
Områdeschef
deltog via Skype
Områdeschef
deltog via Skype
Områdeschef §§ 1-7
deltog via Skype
Kommunikatör
deltog via Skype
Verksamhetsutvecklare §§ 3-6 deltog via
Skype
Processledare §§ 6-7
deltog via Skype

Allmänheten

§1

Carina Olsson Sjöström
Åsa Melander
Jolanta Sörebäck
Ann-Louise Myrgren
Åsa Östman Söderberg
Monica Bylund

Öppet sammanträde
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v ordförande
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Protokollet omfattar §§ 1-15

Justeras 2021-01-29

Mikael Westin
Ordförande

Sara Österholm
Sekreterare

Kevin Sahlin
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.
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Godkännande av dagordning och justering
Dagordning godkänns med följande tillägg § 15 Nämndinitiativ
Sverigedemokraterna – Tillgängliggöra PPE-skydd i form av
munskydd för allmänheten.
Utöver ordförande ska Kevin Sahlin justera dagens protokoll.
Ersättare är Patrik Gustavsson.
____
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Information från ordförande

(VON-2021-00007-8)
Ärendet
Mikael Westin, vård- och omsorgsnämndens nya ordförande,
presenterar sig.
____
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Information från förvaltningen

(VON-2021-00007-7)
Ärendet
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om snabbtester för
provtagning av covid-19 samt att antalet smittade av covid-19
minskar i våra verksamheter. Förvaltningen fasar ut användningen av
bemanningsundersköterskor som vi haft behov av under hösten och i
början av januari. Vi har ett fortsatt behov av
bemanningssjuksköterskor.
Miriam Elffors, enhetschef och vaccinationssamordnare, informerar
om vaccinationerna mot covid-19 som påbörjades under vecka 53 år
2020. Samarbetet med Regionen fungerar väldigt bra.

____
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§ 3 Årsrapport 2020 – Vård- och
omsorgsnämnden
(VON-2020-00053-24)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige anhålla om att resterande anslaget på 4,1
miljoner kronor avseende inventarier överförs till vård- och
omsorgsnämndens investeringsbudget för år 2021,
att godkänna årsrapport 2020,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt
handläggning.
Ärendet
I rapporten redovisas uppfyllelsen av förvaltningens grunduppdrag
och detta redovisas utifrån nämndens egna mål. Sammantaget kan
sägas att inom vissa områden uppfylls grunduppdraget medan det
finns utmaningar för att uppfylla grunduppdraget inom andra
områden. Förvaltningens arbete under året har präglats av att hantera
pandemin. I rapporten redovisas även måluppfyllelse både för de
prioriterade områdena samt nämndens mål.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för år 2020 ett negativt resultat
om – 89,3 miljoner kronor (Mkr). Prognosen i anslutning till
delårsrapporten för januari-augusti 2020 uppgick till – 85 miljoner
kronor.
Den ingående ekonomiska att hantera inför år 2020 uppgick till - 109,5
miljoner kronor. Beaktat bokslutsresultatet har den ingående
ekonomiska obalansen under året reducerats med 20,2 miljoner
kronor. Differensen mot åtgärdsplanen återfinns i sin helhet inom
äldreomsorgen där bokslutsresultatet är oförändrat jämfört med den
ingående ekonomiska obalansen. Övriga verksamhetsområden är i
nivå med åtgärdsplanens målsättning.
Till följd av Covid-19 har äldreomsorgens verksamheter under det
gångna året haft svårigheter att verkställa åtgärdsplanens operativa
åtgärder med anpassning av organisation och bemanning i nivå med
budget och ersättningar. Parallellt har under året kunnat följas en
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markant volymutveckling avseende hemtjänstens insatser och därmed
beviljad tid. Antalet hemtjänsttimmar har under året ökat med ca
67 000 timmar jämfört med föregående år och uppgår totalt till ca
863 000 timmar. Det motsvarar en kostnadsökning med närmare 25
miljoner kronor. Antalet hemtjänsttagare har under året varit i stort
oförändrat jämfört med närmast föregående år och uppgick för år 2020
till i genomsnitt ca 1 740 personer. Både en intern och extern
genomlysning av volymutvecklingen inom hemtjänsten har
genomförts under året.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att hos
kommunfullmäktige anhålla om att resterande anslaget på 4,1
miljoner kronor avseende inventarier överförs till vård- och
omsorgsnämndens investeringsbudget för år 2021. Vidare föreslås att
nämnden godkänner årsrapporten för 2020 samt överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2020-00053-24 - Årsrapport 2020 Vård- och omsorgsnämnden
 Bilaga Årsrapport 2020
____
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§ 4 Information om avgifter och
tillämpningsanvisningar 2021
(VON-2021-00007-9)
Ärendet
Anette Ståby, avdelningschef ekonomi och analys, Carina Olsson
Sjöström, avgiftshandläggare, och Stina Stenlund,
avgiftshandläggare, informerar om tillämpningsanvisningarna
gällande avgifter för insatser som beviljats till äldre och
funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen samt avgifter för
hemsjukvård i ordinärt boende. Avgiftsbesluten omräknas och
uppdateras årligen med nya belopp utifrån förändringar i nationella
pris- och förbehållsbelopp. Enligt självkostnadsprincipen får inte
kommunens avgifter överstiga självkostnadspris. Detta innebär att
den avgift som medborgaren betalar för en viss insats, inte får
överstiga den kostnad som kommunen har för att utföra denna insats.
Kommunens möjlighet att ta ut avgifter för insatser som ges enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen regleras i kapitel 8 i
socialtjänstlagen och 26 § i hälso- och sjukvårdslagen.
Beslutsunderlag
 Bilaga Tillämpningsanvisningar 2021
____
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§ 5 Implementering av ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
(VON-2021-00061-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens redovisning av framtagande och
implementering av ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete,
att arbetet med ledningssystemet återrapporteras i samband med
delårsrapporter och årsrapport.
Ärendet
Socialstyrelsen beslutade 2011 om nya gemensamma föreskrifter och
allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Dessa trädde i kraft 2012 och är tillämpliga inom
hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Ledningssystemet ska användas för att planera, leda, kontrollera,
följa upp och utvärdera verksamheten men framförallt för att
fortlöpande säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Vård- och
omsorgsnämnden föreslås godkänna förvaltningens redovisning av
implementering av ledningssystemet och att återrapportering sker via
delårsrapporter och årsrapport.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00061-1 - Implementering av
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
____
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Förfrågningsunderlag FFU 2021

(VON-2021-00045-2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag för
LOV hemtjänst 2021,
att förfrågningsunderlaget ska gälla från och med 2021-01-01,
att ersättningsnivåerna i förfrågningsunderlaget är oförändrade inför
2021.
Ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen genomför årligen en översyn av
förfrågningsunderlaget för LOV hemtjänst (FFU). Vård- och
omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag
till förfrågningsunderlag samt att det ska gälla från och med
2021-01-01.
Överläggning
Rolf Nordin (S) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Patrik Gustavsson (M) yrkar på följande ändringar i
Förfrågningsunderlag LOV hemtjänst 2021:
3.3.4 Krav på heltid
Vi anser att detta krav inte är tillämplig i denna typ av verksamhet
och ska utgå ifrån FFU LOV 2021. Det är kvalitén i utförandet som
ska styra och inte anställningsformen heltid.
3.3.6 Arbetsmiljö
Vi föreslår att följande mening stryks:
"Kommunens riktlinje för arbets- och skyddskläder ska följas."
följande används i stället:
"Utföraren skall följa gällande basala hygienkrav enligt
socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015.15 vad gäller handhygien och
användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder."
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3.6 Finskt och samiskt förvaltningsområde
Vi yrkar på följande förändringar av meningen:
"Utföraren ska verka för att det finns tillgång till personal som
behärskar finska och samiska när önskemål framförs och/eller behov
uppstår."
till
"Utföraren ska redovisa en plan på tillgång till personal som
behärskar finska och samiska när önskemål framförs och/eller behov
uppstår."
3.7 Krav på IT-system
Vi föreslår att följande införs i 3.7:
Om Kommunens val av IT-system medför ökade licensbekostnader
för utförarna så skall utförarna kompenseras för det.
3.7.1 Krav på supportorganisation gällande IT frågor.
Vi föreslår att följande införs i 3.7.1: Att utförande ges skälig tid att
införa förändringar i sin tekniska miljö om förändringar initieras av
beställaren.
3.10.2 Lätta fordon
Vi anser att valet av fordon ska i första hand väljas utifrån att
uppgiften kan utföras på ett säkert sätt oavsett väderförhållanden.
Sedan ska man välja det miljövänligaste alternativet utifrån
ovanstående. Dessutom yrkar vi på att utförarna ska redovisa en plan
på införande av alkohol lås i fordonen.
3.10.3 Sociala krav om sysselsättning
Vi yrkar på följande förändringar av meningen: "Utförare ska kunna
erbjuda sommarjobb, praktikplatser, träningsplatser för studerande
och arbetssökande för ökade möjligheter till en rekrytering inom vård
och omsorg och en starkare social hållbarhet i samhället."
till
"I den mån utförare kan, ska de erbjuda sommarjobb, praktikplatser,
träningsplatser för studerande och arbetssökande för ökade
möjligheter till en rekrytering inom vård och omsorg och en starkare
social hållbarhet i samhället."
4.1.2 Samordnad individuell plan (SIP)
Vi yrkar på följande förändring av meningen: "Utförare kan komma
att faktureras om utföraren uppvisat upprepade brister i
bemanningsplanering eller organisation som har orsakat
betalningsansvar.”
till:
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"Utförare kan komma att faktureras om utföraren uppvisat upprepade
brister i bemanningsplanering eller organisation som har orsakat
betalningsansvar förutsatt att bristen finns hos utföraren."
Under punkten 4.2
Vi vill förtydliga att utföraren ska ha ett Systematiskt
kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9. Där
det framgår hur utföraren systematiskt och fortlöpande utvecklar och
säkrar verksamhetens kvalitet, genom att beskriva och fastställa sina
processer och rutiner. Aktivt arbeta med förbättringsarbete genom att
göra risk analyser, egen kontroller, utreda avvikelser, synpunkter och
klagomål samt rapportera vårdskador.
Vilket tydliggörs i nedanstående punkter 4.2.1, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2,
4.2.2.3
5.2.1 Ersättning
Meningen "Inför 2021 görs ingen förändring av ersättningsnivån."
stryks. Moderaterna anser att punkt 5.2.2 i avtalet skall följas.
Samt att följande mening läggs till:
Utförarna kompenseras med en fast summa per månad och per
telefon p g a ändrade regler av användning av den kommunala
tillhandahållna telefonen. Summan baseras på inköpspriset av att
tillhandahålla telefonen och avskrivningstid för densamma.
Emma Almroth (KD) föreslår bifall till Moderaternas förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels Rolf Nordin
(S) förslag och dels Patrik Gustavsson (M) med fleras förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Rolf Nordin (S) förslag.
Reservationer
Patrik Gustavsson (M), Åsa Melander (M) och Emma Almroth (KD)
reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00045-2 - Förfrågningsunderlag
FFU 2021
 Bilaga Förfrågningsunderlag LOV hemtjänst 2021
 Bilaga Synpunkter från LOV-utförare FFU 2021
 Bilaga Yrkande Moderaterna
____
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§ 7 Val av representanter till politisk
referensgrupp för arbetet med utredning om
delade turer
(VON-2021-00067-2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Mikael Westin (S) och Patrik Gustavsson (M) som vård- och
omsorgsnämndens representanter till den politiska referensgruppen
för arbetet med utredning om delade turer.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2021-01-11 § 18 att
uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram en riktlinje för hållbar
bemanning samt att tillsätta en politisk referensgrupp med tre
representanter från personalutskottet samt två representanter från
vård- och omsorgsnämnden kopplat till det fortsatta
utredningsarbetet. Vård- och omsorgsnämnden behöver utse en
representant från majoriteten och en representant från oppositionen
till den politiska referensgruppen.
Överläggning
Ann-Christine Meiding (S) föreslår att Mikael Westin (S) utses som
representant till den politiska referensgruppen. Emma Almroth (KD)
föreslår att Patrik Gustavsson (M) utses till den politiska
referensgruppen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är AnnChristine Meiding (S) och Emma Almroth (KD) förslag. Ordförande
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00067-2 - Val av representanter till
politisk referensgrupp för arbetet med utredning om delade turer
 Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2021-01-11 - Kommunövergripande utredning delade turer.pdf
 Bilaga Kommunövergripande utredning delade turer.pdf
 Bilaga Kommunövergripande utredning av delade turer.pdf
____
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Internkontrollplan 2021

(VON-2021-00024-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa följande internkontrollpunkter för vård- och
omsorgsnämnden år 2021:





Basal hygienrutin inklusive arbetskläder
Begränsningsåtgärder LSS
Avvikelser HSL / lex Maria
Läkemedelshantering LSS

Ärendet
I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar
ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om 2021-års
internkontrollplan. Förvaltningen har tagit fram en bruttolista med
förslag på olika internkontrollpunkter för år 2021 vilken delges
nämnden.
Överläggning
Ann-Christine Meiding (S) föreslår att vård- och omsorgsnämnden
fastställer följande internkontrollpunkter för år 2021:
•
•
•
•

Basal hygienrutin inklusive arbetskläder
Begränsningsåtgärder LSS
Avvikelser HSL / lex Maria
Läkemedelshantering LSS

Patrik Gustavsson (M) föreslår att vård- och omsorgsnämnden
fastställer följande internkontrollpunkter för år 2021:
•
•
•
•

Överlämnande av ärenden mellan och inom verksamheter
Olaga frihetsberövande
Avvikelser HSL / lex Maria
Läkemedelshantering LSS

Emma Almroth (KD) föreslår bifall till Patrik Gustavsson (M)
förslag.
Kevin Sahlin (SD) föreslår bifall till Patrik Gustavsson (M) förslag.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels AnnChristine Meiding (S) förslag och dels Patrik Gustavsson (M) med
fleras förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt AnnChristine Meiding (S) förslag.
Reservationer
Emma Almroth (KD), Patrik Gustavsson (M) och Åsa Melander (M)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Bilaga Förslag till bruttolista internkontrollplan 2021
____
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§ 9 Delegationsordning för vård- och
omsorgsnämnden 2021
(VON-2021-00004-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i enlighet
med förvaltningens förslag,
att anställningsbeslut som fattats med stöd av delegation anmäls till
vård- och omsorgsnämnden varje månad med uppgifter om
delegationsnummer och den tidsperiod besluten fattats,
att rapportering av ej verkställda biståndsbeslut anmäls kvartalsvis
till nämnden efter att rapportering till Inspektionen för vård och
omsorg gjorts,
att beslut om anmälan enligt lex Sarah och lex Maria till
Inspektionen för vård och omsorg rapporteras till nämndens nästa
sammanträde med information om vad som framkommit under
utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder,
att beslut om beviljade bidrag ur fonder och stiftelser som nämnden
administrerar anmäls till nämnden en gång per år med uppgifter om
hur mycket medel som utbetalats och till vilket ändamål bidraget
delats ut.
Ärendet
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 21 oktober 2020
§ 114 gav nämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att
göra en översyn av delegationsordningen och återkomma med förslag
till förändringar med syfte att uppnå ökad kostnadskontroll.
Förvaltningens förslag till delegationsordning bifogas ärendet.
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare
i nämnden eller åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens
vägnar i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden. Nämnden ska
enligt 6 kap. 40 § kommunallagen besluta i vilken utsträckning beslut
som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den.
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Många av de beslut som fattas på delegation inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter berör en enskild person och går att
överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är enbart den som beslutet
gäller som kan överklaga dessa beslut. Beslut som rör alla
medlemmar i en kommun kan överklagas genom laglighetsprövning
och ska protokollföras och anslås på kommunens anslagstavla.
Delegationsbeslut som inte anmäls till nämnden ska protokollföras
särskilt och tillkännages på den kommunala anslagstavlan om
beslutet får överklagas genom laglighetsprövning (6 kap. 40 §
kommunallagen).
Anställningsbeslut inom kommunen är sådana beslut som kan
överklagas med laglighetsprövning. Förvaltningen föreslår att
anställningsbeslut som fattats med stöd av delegation anmäls till
vård- och omsorgsnämnden varje månad med uppgifter om
delegationsnummer och den tidsperiod som besluten fattats.
Förvaltningen föreslår också att rapportering av ej
verkställda biståndsbeslut anmäls kvartalsvis till nämnden efter att
rapportering till Inspektionen för vård och omsorg gjorts samt att
beslut om anmälan enligt lex Sarah och lex Maria till Inspektionen
för vård och omsorg rapporteras till nämndens nästa sammanträde.
Nämnden ska delges information om vad som framkommit under
utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder.
Vidare föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att beslut om
beviljade bidrag ur fonder och stiftelser som nämnden administrerar
återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden en gång per år med
uppgifter om hur mycket medel som utbetalats och till vilket ändamål
bidraget delats ut. Förvaltningen föreslår att vård- och
omsorgsnämnden beslutar att anta delegationsordningen i
enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00004-1 - Delegationsordning för
vård- och omsorgsnämnden 2021
 Bilaga Delegationsordning VON
____
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§ 10 Remissvar Hållbar socialtjänst
(VON-2020-00163-6)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge remissvar (VON-2020-00163-6) på direktivet till ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47) till Socialdepartementet.
Ärendet
Ärendet avser Sundsvalls kommuns remissvar på
Socialdepartementets betänkande ”En hållbar socialtjänst” (SOU
2020:47).
År 2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en
översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.
Syftet med utredningen var att utforma en socialtjänst som bidrar
med till social hållbarhet med individen i fokus och där stort fokus
skulle läggas på förebyggande insatser. I augusti 2020 överlämnades
utredningen. Sundsvalls kommun är en av de remissinstanser som
utsetts.
Kommunstyrelsen har avgett ett remissvar med diarienummer KS2020-00972-3 utifrån deras ansvar för minoriteter och
samhällsplanering. Kommunstyrelsens remissvar bifogas detta ärende
och kommer att avges till Socialdepartementet tillsammans med detta
i syfte att avge ett sammanhållet yttrande från Sundsvalls kommun.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2020-00163-6 - Remissvar Hållbar
socialtjänst
 Bilaga Remissvar Hållbar socialtjänst
 Bilaga Remiss Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU
2020-47 S2020-06592) - kommunstyrelsens remissvar
 Bilaga S2020-06592-SOU 2020_47_Del 1 och del 2
____
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§ 11 Val till vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott
(VON-2021-00001-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Mikael Westin (S) som ordförande i vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott.
Ärendet
Niklas Säwén (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i vårdoch omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden behöver därför
utse en ny ordförande till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott.
Överläggning
Ann-Christine Meiding (S) föreslår att Mikael Westin (S) utses som
ordförande i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är AnnChristine Meiding (S) förslag. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00001-1 - Val till vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott
____
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§ 12 Val av representant till
socialnämndspresidiet
(VON-2021-00001-2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Mikael Westin (S) till socialnämndspresidiet.
Ärendet
Kommunförbundet Västernorrland samverkar inom flera områden
och samordnar samverkansmöten inom viktiga gemensamma frågor.
Socialnämndspresidiet sammanträder ungefär fem gånger per år.
Socialnämndspresidiet utgörs av en majoritets- och en
oppositionsföreträdare från varje medlemskommun. Åsa Melander
(M) är oppositionens representant i socialnämndspresidiet. Vård- och
omsorgsnämnden behöver utse majoritetens representant till
socialnämndspresidiet.
Överläggning
Ann-Christine Meiding (S) föreslår att Mikael Westin (S) utses som
majoritetens representant till socialnämndspresidiet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är AnnChristine Meiding (S) förslag. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00001-2 - Val av representant till
socialnämndspresidiet
____
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§ 13 Val av representant till vård- och
omsorgscollege Västernorrland
(VON-2021-00001-3)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Mikael Westin (S) som vård- och omsorgsnämndens
representant vid dialogmöten med vård- och omsorgscollege
Västernorrland.
Ärendet
Vård- och omsorgscollege Västernorrland är en certifierad
samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och
utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna
verksamheter med hög kvalité. Vård- och omsorgscollege
Västernorrland ingår i Kommunförbundet Västernorrlands
verksamhet. Vård- och omsorgscollege har dialogmöten två gånger
per år och kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall, Sollefteå,
Kramfors, Örnsköldsvik och Ånge samt Region Västernorrland bjuds
in att delta.
Emma Almroth (KD) och Niklas Säwén (S) utsågs den 2 januari
2020 som vård- och omsorgsnämndens representanter till vård- och
omsorgscollege. Då Niklas Säwén (S) har avslutat sitt uppdrag i
vård- och omsorgsnämnden behöver nämnden utse en ny representant
från majoriteten till vård- och omsorgscollege dialogmöten.
Överläggning
Ann-Christine Meiding (S) föreslår att Mikael Westin (S) utses som
vård- och omsorgsnämndens representant vid dialogmöten med vårdoch omsorgscollege Västernorrland.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är AnnChristine Meiding (S) förslag. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00001-3 - Val av representant till
vård- och omsorgscollege Västernorrland
____
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§ 14 Delegation av beslutanderätt – upphandling
av larm och digitala lås
(VON-2021-00068-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ge förvaltningsdirektör att för nämndens räkning besluta om
tilldelning samt teckna avtal med de vinnande leverantörerna i
upphandlingen av larm för särskilda boenden, larm i ordinärt boende
samt digitala lås för ordinärt boende.
Ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun behöver byta
ut de larmlösningar som idag finns på våra boenden. Boendena är
idag utrustade med en stor variation av trygghetslarm,
nyckellösningar m.m. Dessa börjar bli föråldrade vilket innebär
problem med reservdelar och integration med dagens nya teknik.
2018 påbörjades upphandling av trygghetslarm för särskilda boenden
men den överprövades och fick således göras om. Förvaltningen
påbörjade under 2020 en ny upphandling av trygghetslarm för
särskilda boenden (SOL och LSS), ordinärt boende samt digitala lås
för ordinärt boende. Införande ska påbörjas under 2021.
Upphandlingen är indelad i tre separata upphandlingar vilka är larm
särskilda boenden inom SOL och LSS, larm i ordinärt boende samt
digitala lås i ordinärt boende. De avtal som ska tecknas sträcker sig
över 4+2+2 år baserad på en lång införandetid. Hyresperioden är 4 år
från godkänd leverans. Nämnden har tidigare informerats om
pågående upphandling.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00068-1 - Delegation av
beslutanderätt - upphandling av larm och digitala lås
____
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§ 15 Nämndinitiativ Sverigedemokraterna –
Tillgängliggöra PPE-skydd i form av munskydd
för allmänheten
(VON-2021-00069-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avslå förslaget i nämndinitiativet.
Ärendet
Kevin Sahlin (SD) har vid dagens sammanträde väckt ett
nämndinitiativ gällande att tillgängliggöra PPE-skydd i form av
munskydd för allmänheten. I initiativet föreslår Sverigedemokraterna
att Sundsvalls kommun tillhandahåller PPE-utrustning i form av
munskydd gratis till kommunens invånare samt att Sundsvalls
kommun marknadsför tillhandahållandet och brukandet av PPEutrustning med syfte av att hejda smittspridningen i vårt
lokalsamhälle.
Överläggning
Johan Nikula (S) föreslår avslag till Kevin Sahlin (SD) förslag.
Patrik Gustavsson (M) föreslår avslag till Kevin Sahlin (SD) förslag.
Kevin Sahlin (SD) föreslår bifall till förslaget i nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels Kevin
Sahlin (SD) förslag och dels Johan Nikula (S) och Patrik Gustavsson
(M) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Johan
Nikula (S) och Patrik Gustavsson (M) förslag.
Reservation
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Nämndinitiativ Sverigedemokraterna – Tillgängliggöra PPE-skydd i
form av munskydd för allmänheten (VON-2021-00069-1)
____
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