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Protokollet omfattar §§ 15-25

Justeras 2021-02-26

Mikael Westin
Ordförande

Sara Österholm
Sekreterare

Patrik Gustavsson
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.
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Justering
Utöver ordförande ska Patrik Gustavsson justera dagens protokoll.
Ersättare är Åsa Melander.
____
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§ 15 Information
(VON-2021-00007-23)
Ärendet
Annika Eriksson, områdeschef, informerar om vaccinationerna mot
covid-19.
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om coronaläget och
att smittspridningen minskar i våra verksamheter. Vidare får
nämnden information om att förvaltningen har fyra nya lex Sarah
utredare, att lokalerna på Växthusstigen inte är optimala samt om
nämndens ekonomiska underskott.
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§ 16 Månadsrapport januari 2021
(VON-2021-00055-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna månadsrapport januari 2021 för vård- och
omsorgsnämnden.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för januari 2021 ett negativt
resultat om – 30,0 miljoner kronor (Mkr). Äldreomsorgen svarar för i
stort hela den ekonomiska obalansen, exkluderat posten
ankomstregistrerade fakturor vilken ännu inte är fördelad per
verksamhet. Övriga verksamheter är sammantaget i balans med
budgeten.
I januari månads resultat ingår redovisade merkostnader Covid-19
om 16,7 miljoner kronor där drygt 90 procent av merkostnaderna
avser äldreomsorgens verksamheter. Nämndens resultat exklusive
merkostnader Covid-19 uppgår till – 13,3 miljoner kronor vilket kan
jämföras med resultatet för motsvarande månad föregående år om –
23,5 miljoner kronor, där ännu inga merkostnader för Covid-19
kunde följas. Regeringen aviserade i januari 2021 att statsbidraget för
merkostnaderna förlängs t o m december månad 2020 där ytterligare
information väntas från socialstyrelsen. Enligt uppgifter från SKR
(Sveriges kommuner och regioner) kommer regeringen att
återkomma med ytterligare tillskott av medel om det behövs i
samband med vårpropositionen i april 2021.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-11-18 § 130 om en
uppdaterad och reviderad åtgärdsplan för perioden 2021-2023 vilken
omfattar åtgärder om 145 miljoner kronor, varav en ekonomisk effekt
för år 2021 om 67 miljoner kronor.
Den ingående ekonomiska obalansen att hantera inför år 2021 uppgår
till ca - 100 miljoner kronor där bokslutsresultatet för år 2020,
korrigering för kostnader och intäkter av engångskaraktär samt det
riktade permanenta statsbidraget till äldreomsorgen beaktats. I
anslutning till beslutet om åtgärdsplanen fick förvaltningen i uppdrag
att arbeta vidare med ytterligare åtgärder för kostnadssänkningar
under år 2021 och återrapportera kontinuerligt till nämnden i
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samband med behandling av månadsrapporter.
Förvaltningen återkommer i anslutning till månadsrapporten för
februari 2021 med en första preliminär prognos för året baserat på
resultatutvecklingen samt uppföljningen av det intensifierade arbetet
som pågår inom förvaltningen för att nå en ekonomi och verksamhet
i balans.
Överläggning
Emma Almroth (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut. Vidare önskar hon lämna en protokollsanteckning. Patrik
Gustavsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och stödjer
Kristdemokraternas protokollsanteckning. Kevin Sahlin (SD) ställer
sig bakom Emma Almroth (KD) protokollsanteckning.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Emma
Almroth (KD) med fleras förslag. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förslaget. Vidare medges att protokollsanteckning får
lämnas.
Protokollsanteckning
Emma Almroth (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi ser med stor oro att nämndens ekonomiska underskott inte bryts
trots beslut om operativa och strategiska åtgärder.”
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00055-1 - Månadsrapport januari
2021
 Bilaga Månadsrapport VON januari 2021
____
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§ 17 Återrapportering beslut om förvaltningens
överbyggnad
(VON-2021-00072-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens fördjupade analys av förändringen av
enhetschefer sedan nämnds förändring.
Ärendet
Förvaltningen har på uppdrag av nämnden genomfört en fördjupad
analys av förändringen av enhetschefer sedan nämnds förändring
med de två nya förvaltningarna individ- och
arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) och vård- och
omsorgsförvaltningen (VOF) vilka trädde i kraft 1 januari 2020.
I den fördjupade analysen har tillsvidareanställda från tidigare
socialförvaltningen som överförts till den nya individ- och
arbetsmarknadsförvaltningen flyttats om i syfte att tydliggöra
förändringarna. Det gäller individ- och familjeomsorgen,
socialpsykiatri samt daglig verksamhet företagsgrupper.
Baserat på nuvarande organisation för individ- och arbetsmarknadsförvaltningen har korrigeringar gjorts mellan de olika befattningarna
samt även särredovisat kvalitets- och metodsamordnare inom
förvaltningen.
Den fördjupade analysen kring förändringen av antalet chefer med
fokus på enhetschefer visar på en sammantagen ökning med 0,6
årsarbetare chefer, varav 2,6 årsarbetare fler enhetschefer samt 2,0
årsarbetare färre i ledningsgrupp/biträdande/myndighet:
•
•

Justerandes signatur

IAF
4,0 färre chefer totalt, varv 4 årsarbetare färre
enhetschefer
VOF
4,6 fler chefer totalt,
varav 6,6 årsarbetare fler
enhetschefer
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Tabell 1, Fördjupad analys tillsvidareanställda IAF och VOF
Chefer
Lgr

Tillsvidareanställda

Totalt
års arb

års arb

Bitr
OC/VC/
Myndighet
års arb

EC
Ledare
Rektor
års arb

Medarbetare
Kvalitets- Admin/ Övriga
metodassistent medarb
samordnare
års arb
års arb
års arb

FAVI OCH SOC - Hösten 2019
FAVI inkl IFO och DV
Socialförvaltningen

646,55
2 419,88

3,00
7,00

2,00
8,00

35,00
90,55

1,00

12,50
593,05
17,00 2 297,33

Delsumma

3 066,43

10,00

10,00

125,55

1,00

29,50 2 890,38

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen

627,60
2 425,10

5,00
9,00

0,00
4,00

31,00
97,15

4,00

12,50
575,10
17,44 2 297,51

Delsumma

3 052,70

14,00

4,00

128,15

4,00

29,94 2 872,61

-13,73

4,00

-6,00

2,60

3,00

IAF OCH VOF - Hösten 2020

TOTAL FÖRÄNDRING

0,44

-17,77

Tabell 2, Fördjupad analys tillsvidareanställda Individ- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Chefer
Lgr

Tillsvidareanställda

Totalt
års arb

års arb

Bitr
OC/VC/
Myndighet
års arb

EC
Ledare
Rektor
års arb

Medarbetare
Kvalitets- Admin/ Övriga
metodassistent medarb
samordnare
års arb
års arb
års arb

Hösten 2019
FAVI inkl IFO och DV
FAVI
Daglig verksamhet (Företagsgrupper)
Individ- och familjeomsorgen inkl Soc Psyk

209,95
31,19
405,41

2,00
1,00

Delsumma

646,55

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

2,00

11,00
2,00
22,00

4,00
1,00

8,50

192,95
29,19
370,91

3,00

2,00

35,00

1,00

12,50

593,05

627,60

5,00

0,00

31,00

4,00

12,50

575,10

Delsumma

627,60

5,00

0,00

31,00

4,00

12,50

575,10

TOTAL FÖRÄNDRING

-18,95

2,00

-2,00

-4,00

3,00

0,00

-17,95

Hösten 2020

Kommentar Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen:
• 4 färre chefer totalt
• 2 fler ledningsgrupp och 2 färre biträdande/myndighet + 0
• 4 färre enhetschefer
• Utökning/förstärkning med 3 kvalitets-/metodsamordnare.
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Tabell 3, Fördjupad analys tillsvidareanställda Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF)
Chefer
Lgr
Totalt
års arb

Tillsvidareanställda

Bitr
OC/VC/
Myndighet
års arb

års arb

EC
Ledare
Rektor
års arb

Medarbetare
Kvalitets- Admin/ Övriga
metodassistent medarb
samordnare
års arb
års arb
års arb

Hösten 2019
Socialförvaltningen
Ledning och Verksamhetsstöd
Stöd och Omsorg 71* exkl DV Ftg grupper
Personlig assistans
Äldreomsorg
Hälso- och sjukvård

66,48
498,61
96,75
1 487,54
270,50

4,00
1,00
1,00
1,00

4,00

Delsumma

2 419,88

7,00

8,00

Vård- och omsorgsförvaltningen
Ledning och Verksamhetsstöd
Stöd och Omsorg 71*
Personlig assistans
Äldreomsorg
Hälso- och sjukvård

70,60
508,74
96,20
1 462,70
286,86

4,00
1,00

3,00

3,00
1,00

1,00

Delsumma

2 425,10

9,00

4,00

97,15

0,00

5,22

2,00

-4,00

6,60

0,00

4,00

4,00
20,75
5,00
51,80
9,00
90,55

3,80
1,50

54,68
471,36
91,75
10,70 1 420,04
1,00
259,50
0,00

17,00 2 297,33

Hösten 2020

TOTAL FÖRÄNDRING

3,00
23,55
4,00
53,60
13,00

2,80
2,25

60,80
478,94
92,20
10,45 1 394,65
1,94
270,92
17,44 2 297,51
0,44

0,18

Tabell 4, Fördjupad analys tillsvidareanställda Vård- och omsorgsförvaltningen
Chefer
Lgr

Tillsvidareanställda
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ledning och Verksamhetsstöd

års arb

EC
Ledare
Rektor
års arb

Admin/
assistent

Övriga
medarb

års arb

års arb

Förändring antal EC

4,12

0,00

0,00

-1,00

-1,00

Stöd och Omsorg 71*
(Boenden och Daglig verksamhet
m fl)

10,13

0,00

-1,00

2,80

0,75

7,58 Tre har inte ordinarie tjänster varav en
ersatt föräldraledig och två varit
temporära stödchefer vilka fått andra
tjänster.

Personlig assistans

-0,55

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,45 Anpassning, en färre.

-24,84

2,00

-3,00

1,80

-0,25

16,36

0,00

0,00

4,00

0,94

5,22

2,00

-4,00

6,60

0,44

Äldreomsorg

Hälso- och sjukvård

TOTAL FÖRÄNDRING

Justerandes signatur

Totalt
års arb

Kommentarer
Bitr
OC/VC/
Myndighet
års arb

6,12 Temporär arbetsledare p g a Corona,
avslutad.

-25,39 Oförändrat enligt budget hemtjänst och
äldreboenden. Två temporär utökning
p g a Treserva samt ersättare vid
föräldraledighet.
11,42 Enligt budget utökning med fyra EC:
+ 2 EC Leg personal SSK, Rehab,
Biståndshandläggare
+2 EC LSS SSK och Natt SSK
Parallellt överförs 20 biståndshandläggare inför år 2021.
0,18
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Kommentar Vård- och omsorgsförvaltningen:
• 4,6 fler chefer totalt
• 2 fler ledningsgrupp och 4 färre biträdande/myndighet, netto – 2
chefer
• 6,6 fler enhetschefer
Av utökningen med totalt netto 4,6 fler årsarbetare chefer återfinns
en ökning enligt budget med 4 chefer inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Dessa avser de geografiska områden för legitimerad
personal som sjuksköterskor, rehab och biståndshandläggare samt
LSS- respektive Nattsjuksköterskor.
Övriga ökningar för enhetschefer har varit temporära där budgeterade
chefer är oförändrat inom hemtjänst och äldreboenden dock med
korrigering med en enhetschef färre till följd av avveckling av ett
servicehus under år 2021.
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-2021-00072-1 - Återrapportering beslut
om förvaltningens överbyggnad
____
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§ 18 Internkontrollplan 2021 - vård- och
omsorgsförvaltningen
(VON-2021-00024-5)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna internkontrollplan för 2021.
Ärendet
I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar
ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Vid nämndens sammanträde i januari 2021 beslutades
vilka internkontrollpunkter som ska vara med i internkontrollplanen
för 2021. Följande internkontrollpunkter har beslutats:
- Avvikelser HSL och Lex Maria
- Läkemedel LSS
- Basala hygienrutiner och arbetskläder
- Begränsningsåtgärder LSS
Utifrån detta föreslås vård- och omsorgsnämnden anta förslag till
internkontrollplan för 2021.
Överläggning
Emma Almroth (KD) och Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till
tidigare förslag om internkontrollpunkter som presenterades vid vårdoch omsorgsnämndens sammanträde 2021-01-27. Vilket var
följande:
• Överlämnande av ärenden mellan och inom verksamheter
• Olaga frihetsberövande
• Avvikelser HSL / lex Maria
• Läkemedelshantering LSS
Mikael Westin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels
arbetsutskottets förslag och dels Patrik Gustavsson (M) och Emma
Almroth (KD) förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Reservationer
Emma Almroth (KD), Patrik Gustavsson (M) och Åsa Melander (M)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00024-5 - Internkontrollplan 2021 vård- och omsorgsförvaltningen
 Bilaga Internkontrollplan 2021
____
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§ 19 Ny fastighet för barnverksamheter
(VON-2020-00090-17)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till nya lokaler för
barnverksamheterna,
att godkänna hyresavtalet,
att godkänna driftkostnaden.
Ärendet
Stöd och Omsorg bedriver korttidsvistelse för barn, korttidsvistelse
för vuxna och bostad med särskild service för barn i objektet Ögården
på Alnö. Verksamheten har idag arbetsmiljöproblem samt
undermåliga lokaler och lokalernas utformning är inte heller optimala
utifrån målgruppens behov och funktionsnedsättningar. Som ett
första steg i att ersätta all verksamhet i objektet Ögården beställde
förvaltningen en ombyggnation och verksamhetsanpassning av
lokalerna på Tivolivägen 11 för korttidsvistelse vuxna. Dessa lokaler
blev inflyttningsklara i november 2020.
För att kunna ersätta Ögårdens resterande verksamheter har
förvaltningen fått ett förslag på en tomt i Granloholm där man skulle
kunna uppföra nya lokaler för bostad med särskild service för barn,
korttidsvistelse för barn samt korttidstillsyn. Fastigheten beräknas
vara inflyttningsklar under senare delen av 2022. Att, utöver
Ögårdens verksamheter, även förlägga korttidstillsyn inom
fastigheten innebär att man kan möta det ökande behovet av nya
fritidsplatser som förvaltningen idag ser kommer finnas de
kommande åren.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens
förslag till nya lokaler för barnverksamheterna och godkänna
hyresavtalet samt driftkostnaden.
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Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut och önskar lämna en protokollsanteckning.
Emma Almroth (KD) stödjer Moderaternas protokollsanteckning.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget. Vidare godkänner
ordföranden att protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Patrik Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
"Moderaterna hade sett att en bättre plats för lokalen hade valts än
på en gräsplätt mellan två trafikerade vägar samt bredvid en pizzeria
så att barnkonventionen och gestaltad livsmiljö uppfylls."
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - VON-2020-00090-17 – Nya lokaler för
barnverksamheter

____
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§ 20 Patientsäkerhetsberättelse 2020
(VON-2021-00080-2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020,
att förvaltningen återkommer om sex månader till nämnden för att
redovisa förbättringsarbetet.
Ärendet
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt
vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas
tillgänglig för den som önskar ta del av den. Vård- och
omsorgsnämnden föreslås godkänna patientsäkerhetsberättelsen för
2020.
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut samt till följande tilläggsattsats: att förvaltningen återkommer
om sex månader till nämnden för att redovisa förbättringsarbetet.
Rolf Nordin (S) yrkar bifall till Patrik Gustavsson (M) förslag.
Kevin Sahlin (SD) önskar lämna en protokollsanteckning
Emma Almroth (KD) yrkar bifall till Patrik Gustavsson (M) förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Patrik
Gustavsson (M) med fleras förslag. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förslaget. Vidare medges att protokollsanteckning får
lämnas.
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Protokollsanteckning
Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
"Sverigedemokraterna ser med oro på att hygienronder sker så
sällan som vart fjärde år för att kunna säkerställa att rutiner kan
utgöra en hygienisk och säker arbetsplats."
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00080-2 Patientsäkerhetsberättelse 2020
 Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2020
____
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§ 21 Återrapportering nedläggning av Almedalen
och Bruksgården
(VON-2020-00090-34)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens återrapportering kring avveckling av
Almedalen och Bruksgården.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden antog i maj 2020 förvaltningens förslag
till lokalbehovsplan för äldreomsorgens boenden 2020-2025 med
utblick mot 2030. Där sägs att nämnden, utifrån bl.a. den ekonomiska
åtgärdsplanen för en ekonomi i balans, bör avveckla de boenden som
inte bedöms uppfylla kraven på en god boende- och arbetsmiljö eller
vara driftekonomiskt effektiva. Vid nämndens sammanträde i oktober
beslutades att boendena Almedalen samt Bruksgården ska avvecklas
under 2021. Nämnden föreslås godkänna förvaltningens
återrapportering kring avveckling av dessa två boenden.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar Jolanta Sörebäck, områdeschef,
ärendet.
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-2020-00090-34 - Återrapportering
nedläggning av Almedalen och Bruksgården
____
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§ 22 Återkoppling kring återöppning av dagliga
verksamheter
(VON-2020-00110-12)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Den succesiva öppningen av daglig verksamhet som vård- och
omsorgsnämnden beslutade om den 11 november 2020 avbröts den
23 november 2020 på grund av att covid-19 börjat sprida sig i
verksamheterna. Beslutet togs om att verksamheterna skulle vara
fortsatt stängda för majoriteten av brukarna fram tills den 11 januari
2021. Situationen följdes upp inför julen och stängningen förlängdes
till den 25 januari 2021. Under vecka 3 år 2021 påbörjades
vaccinering av omsorgstagarna inom stöd och omsorg. I och med
detta beslutades att den succesiva återöppningen av de dagliga
verksamheterna återupptas under vecka 7, från och med den 15
februari 2021. År 2020 uppvisade stöd och omsorgs aktivitetscenter
ett överskott på 7 miljoner kronor varav 1,3 miljoner utgjordes av
uteblivna resor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar, Jonas Öhlund, tf. verksamhetschef
ärendet.
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-2020-00110-12 - Återkoppling kring
återöppning av dagliga verksamheter
 Bilaga Återkoppling kring återöppning av dagliga verksamheter
____
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§ 23 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2020
(VON-2021-00016-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen för fjärde kvartalet år 2020 och överlämna rapporten
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Ärendet
Kommunerna är skyldiga att rapportera beslut enligt socialtjänstlagen
som inte är verkställda inom tre månader från beslutsdatum
alternativt beslut som verkställts men sedan avbrutits och inte
verkställts inom tre månader från avbrottsdatum. Rapporten görs till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) varje kvartal och ska också
lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Vid
rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas samtidigt de
gynnande beslut som fanns med som ej verkställda vid föregående
kvartal men som har verkställts sedan dess.
För fjärde kvartalet 2020 lämnas bifogad rapport daterad 2021-02-08
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden
redovisade totalt 44 stycken ej verkställda beslut för fjärde kvartalet
2020 enligt socialtjänstlagen. Totalt omfattas 28 kvinnor och 16 män.
Av de 44 ej verkställda beslut som rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg avser 16 beslut dagverksamhet, 4 beslut
växelvård, 2 beslut korttidsvård, 3 beslut matdistribution, 1 beslut
hemtjänst och 18 beslut äldreboende/särskilt boende.
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner
redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för
fjärde kvartalet år 2020 och överlämnar rapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till
följande tilläggsattsats: att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra en intern kontroll för att säkerställa anledningen till varför
ej verkställda beslut inte har kunnat genomföras.
Justerandes signatur
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Mikael Westin (S) yrkar avslag till Kevin Sahlin (SD) förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Kevin
Sahlin (SD) förslag och dels hans eget förslag. Ordförande finner att
nämnden beslutar enligt hans eget förslag.
Reservationer
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00016-1 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2020
 Bilaga Statistikrapport SoL VoO Q4 2020
____
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§ 24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS, kvartal 4 år 2020
(VON-2021-00017-3)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för
fjärde kvartalet år 2020 och överlämna rapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Ärendet
Kommunerna är skyldiga att rapportera beslut enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte är
verkställda inom tre månader från beslutsdatum alternativt beslut som
verkställts men sedan avbrutits och inte verkställts inom tre månader
från avbrottsdatum. Rapporten görs till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) varje kvartal och ska också lämnas till
kommunfullmäktige och revisorerna. Vid rapporteringen av ej
verkställda beslut redovisas samtidigt de gynnande beslut som fanns
med som ej verkställda vid föregående kvartal men som har
verkställts sedan dess.
För fjärde kvartalet år 2020 lämnas bifogad rapport daterad 2021-0202 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden
redovisar totalt 119 stycken ej verkställda beslut för fjärde kvartalet
2020 enligt LSS. Av dessa är 86 beslut avbrott i verkställighet i
insatsen daglig verksamhet på kommunens aktivitetscenter som
stängde den 2 april 2020 för att minska spridningen av coronaviruset
och sjukdomen covid-19. Utöver de 86 beslut som beror på stängning
av daglig verksamhet är det totalt 33 stycken ej verkställda beslut och
av dessa avser 2 beslut korttidsvistelse, 2 beslut avlösarservice, 11
beslut kontaktperson, 9 beslut bostad med särskild service, 2 beslut
ledsagarservice och 7 beslut daglig verksamhet som aldrig
verkställts. Totalt omfattas 18 män och 15 kvinnor. Tre beslut om
kontaktperson som rapporterats som ej verkställda under kvartal tre
år 2020 har avslutats utan verkställighet under kvartal fyra och 13
beslut som rapporterades som ej verkställda under tredje kvartalet har
verkställts under fjärde kvartalet år 2020.
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Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner
redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för fjärde kvartalet
år 2020 och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och
kommunens revisorer.
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-2021-00017-3 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt LSS, kvartal 4 år 2020
 Bilaga Statistikrapport LSS VON kvartal 4 år 2020
____
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§ 25 Yttrande till IVO i dnr. 3.5.1-21436/2020-21
(VON-2021-00035-5)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens yttrande till IVO gällande tillsyn av
medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende .
att överlämna yttrandet daterat 2021-02-15 till Inspektionen för vårdoch omsorg.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 2020 gjort en
tillsyn av medicinskt vård och behandling till äldre personer med
misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende som
drivs av nämnden. I tillsynen har IVO granskat om det funnits
förutsättningar för att ge god vård till dessa personer. IVO har
granskat boendena Kristinelund och Ljustagården.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna förvaltningens
yttrande till IVO gällande tillsyn av medicinsk vård och behandling
till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor
på särskilt boende . Vidare föreslås att nämnden beslutar att
överlämna yttrandet daterat 2021-02-15 till inspektionen för vårdoch omsorg.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar Annika Eriksson, områdeschef,
ärendet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00035-5 - Yttrande till IVO i dnr.
3.5.1-21436/2020-21
 Bilaga 3.5.1-21436-2020-21 IVO Beslut Tillsyn Medicinsk vård
och behandling
____
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