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Mikael Westin 
Ordförande 

Sara Österholm 
Sekreterare 
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Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Kevin Sahlin justera dagens protokoll. 
Ersättare är Polina Janson Larsson. 
 
_ _ _ _  
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§ 33 Information om hållbar bemanning 
(VON-2021-00007-41) 
 

Ärendet 
Henrik Rinstad, redovisar arbetet med hållbar bemanning. Nämnden 
tar del av projektplan och tidsplan för pilotprojektet. Den 12 april 
2021 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för hållbar 
bemanning. Riktlinjen för hållbar bemanning samlar kommunens 
arbetsgivarpolitiska ställningstaganden inom arbetstidsförläggning, 
anställningsformer och resurseffektivitet. En skrivelse kring 
införandet av hållbar bemanning inom vård- och 
omsorgsförvaltningen har tagits fram vilken beslutades av 
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 12 april. 
 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 34 Information 
(VON-2021-00007-42) 
 

Ärendet 
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om att 
Arbetsmiljöverket gör ett besök imorgon den 29 april och kommer att 
göra en tillsyn vid två av våra verksamheter i maj månad. Förenklade 
biståndsbeslut för personer över 80 infördes i mars 2021 och första 
månaden verkställdes 26 stycken beslut. Vidare får nämnden 
information om att sängar och madrasser kommer bytas ut på ett 
antal särskilda boenden och till det används investeringsmedel. 
Nämnden informeras också om att förvaltningen har gjort en lex 
Sarah-anmälan och tre lex Maria-anmälningar till Inspektionen för 
vård och omsorg.  
 
Mats Abramson, lokalstrateg, informerar nämnden om utbyggnaden 
av Solhaga äldreboende samt att Allégården preliminärt kommer att 
tas över av fastighetsägaren från den 1 juni 2021 och drivas som ett 
trygghetsboende. Vidare får nämnden information om Ljustagården 
där det planeras för ett serviceboende enligt LSS samt daglig 
verksamhet.  
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 35 Månadsrapport mars 2021 
(VON-2021-00055-7) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport mars 2021 för vård- och 
omsorgsnämnden. 
 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-mars 2021 
ett negativt resultat om – 69,5 miljoner kronor (Mkr).   
 
I resultat ingår redovisade merkostnader Covid-19 om 50,1 miljoner 
kronor. Nämndens resultat exklusive merkostnader Covid-19 uppgår 
till – 19,4 miljoner kronor vilket kan jämföras med resultatet för 
motsvarande period föregående år om – 47,3 miljoner kronor där 
redovisade merkostnader för Covid-19 uppgick till 37 tusen kronor.  
 
För år 2020 ansöktes och tilldelades 102,6 miljoner kronor i statligt 
bidrag för täckning av merkostnader Covid-19 avseende perioden 
februari-november 2020. Socialstyrelsen har öppnat för 
ansökningsomgång tre där kommuner och regioner kan ansöka om 
statsbidrag för december 2020 senast den 30 april 2021. Totalt finns 
ca 2,5 miljarder kronor att fördela. Enligt uppgifter från SKR (Sveriges 
kommuner och regioner)  kommer regeringen att återkomma med 
ytterligare tillskott av medel om det behövs i samband med 
vårpropositionen den 15 april 2021. 1 
 
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. 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 samband med behandling 
av månadsrapporter.  
 

                                                 
1 Ekonomisk information med anledning av coronaviruset - SKR, publicerad 2021-
01-12, www.skr.se 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/ekonomi.32316.html#5.bbc2d38170ecf91a3e2721,5.bbc2d38170ecf91a3e82a0
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Vid uppföljningen av åtgärdsplanens effekter för perioden januari-
mars, exklusive merkostnader Covid-19, så redovisas en total 
resultatförbättring om + 27,9 miljoner kronor. 
  
Förvaltningen lämnar i anslutning till månadsrapporten en första 
preliminär prognos för året om – 45 miljoner kronor exklusive 
merkostnader Covid-19. Prognosen baseras på resultatutvecklingen 
samt uppföljningen av det intensifierade  arbetet med verkställighet av 
åtgärder som pågår inom förvaltningen. Prognosen innebär en 
halvering av den ekonomiska obalansen jämfört med föregående år. 
Förvaltningen arbetar vidare för att nå åtgärdsplanens målsättning för 
året samt  med sikte att nå en ekonomi och verksamhet i balans. 
 

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-2021-00055-7 - Månadsrapport mars 

2021 
• Bilaga Månadsrapport VON mars 2021 
_ _ _ _ 
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§ 36 Svar på revisionens granskning av budget - 
IAN och VON 
(VON-2021-00074-2) 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens kommentarer i anslutning till 
revisionens granskning av budget IAN och VON. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer fått i uppdrag att 
granska budget för individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) och 
vård- och omsorgsnämnden (VON). Det övergripande syftet med 
granskningen har varit att bedöma om huvudverksamheterna inom 
individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorg har realistiska 
budgetar kopplat till verksamheternas behov och utveckling.  
 
Förvaltningen instämmer i revisionens  sammanfattande bedömning 
att det finns tendenser på att budget för stöd och omsorg, individ- och 
familjeomsorg samt vård- och omsorg av äldre inom den tidigare 
socialnämnden inte varit adekvata. Till detta ska även beaktas att 
socialnämndens totala budget, exklusive löneökningar, minskat med 
8,6 miljoner kronor över åren 2009-2019. Parallellt har 
kostnadsutvecklingen varit betydligt högre än inflationen samt att det 
inte tilldelas budget för prisökningar för stora poster som placeringar 
och ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområde.  
 
Förvaltningen instämmer i revisionens konstaterande att för samtliga 
granskade verksamhetsområden funnits omfattande och adekvata 
resursfördelningsmodeller. I det pågående intensifierade arbetet för en 
ekonomi och verksamhet i balans pågår dock ett utvecklingsarbete där 
dels delegationer, nivåer och rutiner kring myndighetsutövningen med 
beslut om insatser samt dels resursfördelningsmodeller ses över. 
 
Vad gäller kostnadsutvecklingen samt kostnadsnivåer i förhållande till 
jämförbara kommuner för granskade områden så följer förvaltningen 
dessa kontinuerligt. Analyserna av uppföljningarna ligger sedan till 
grund för beslutsunderlag inför nämndernas beslut om  åtgärdsplaner. 
En kommunövergripande, fördjupad uppföljning och analys 
genomfördes i anslutning till projekt 300 i syfte att sänka kostnaderna 
i kommunen med 300 miljoner kronor. 
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I synnerhet konstaterar förvaltningen  att inom individ- och 
familjeomsorgen har under åren 2013-2018 redovisats en lägre 
nettokostnad jämfört med den s k referenskostnaden vilket motsvarat 
en lägre kostnad om 20-40 miljoner kronor per år. Trots den betydligt 
lägre nettokostnaden jämfört med referenskostnaden har avvikelsen 
mot budget gått från att varit nära i balans åren 2013-2014  till en ökad 
årlig obalans mot budget, vilken uppgick till drygt – 60 miljoner 
kronor år 2018. 
 
Inom omsorgen om funktionshindrade konstateras avseende LSS-
insatser att nettokostnaden i stort varit i nivå med referenskostnaden 
under åren 2013-2019 och därmed en avvikelse nära + 0 miljoner 
kronor. Den ekonomiska obalansen för verksamheten omsorgen om 
funktionshindrade, där även socialpsykiatrin ingår, har dock ökat 
successivt under perioden från en avvikelse mot budget om ca – 13 
miljoner kronor till en avvikelse om -45 miljoner kronor år 2019. 
Under åren har parallellt kommunens avgift/kostnad till LSS-
kostnadsutjämningssystemet gått från en avgift/kostnad om drygt 20 
miljoner kronor till ett bidrag om 5 miljoner kronor. 
 
Inom äldreomsorgen redovisades år 2014 en nettokostnadsavvikelse 
jämfört med den s k referenskostnaden om 14,7 procent vilket 
motsvarade en kostnadsavvikelse om 145 miljoner kronor. Till följd 
av ett intensifierat arbete med åtgärder avseende både hemtjänst och 
äldreboenden reducerades nettokostnadsavvikelsen successivt till 3,2 
procent motsvarande 35 miljoner kronor år 2017. En 
nettokostnadsavvikelse inom spannet + 5 procent bedöms enligt 
tidigare genomlysningar vara rimligt. Den ekonomiska obalansen mot 
budget samma år uppgick dock till närmare -75 miljoner kronor.  
 
Åren 2018-2019 ökade nettoavvikelsen åter inom äldreomsorgen. 
Förvaltningen konstaterar att den ökade kostnadsutvecklingen och 
nettokostnadsavvikelsen främst var till följd av en ökad andel äldre 
med beslut om särskilt boende samt parallellt  en lägre andel äldre med 
insatsen hemtjänst i ordinärt boende jämfört med liknande kommuner. 
Då ramförstärkning tilldelats för nya boendeplatser ökade dock inte 
budgetavvikelsen med motsvarande belopp. I och med lagändring 
samma år ökade även betaldygnen och därmed kostnaderna för 
utskrivningsklara.   
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG att IAN samt 
VON med anledning om fortsatt prognostiserat underskott att se 
över: 
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• Ekonomiskt bistånd, kostnad för HVB-placeringar samt kostnad 
för institutionsvård vuxna missbrukare då dessa poster är högre i 
Sundsvall jämfört med kommungruppen, avser individ- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 

• Nettokostnaden per invånare för särskilt boende eftersom dessa är 
betydligt högre vid jämförelse med kommungruppen, avser vård- 
och omsorgsnämnden. 
 

Förvaltningen konstaterar att berörda nämnder i sina respektive 
beslutade åtgärdsplaner beaktar ovanstående rekommendationer.  
Inom arbets- och marknadsförvaltningen pågår ett omställningsarbete 
i syfte att minska antalet externa placeringar till förmån för placeringar 
och andra insatser i egen regi på hemmaplan. Förvaltningen ser även 
över kostnader för ekonomiskt bistånd och beslut om bidrag över 
norm. Verksamheten inom förvaltningen  med arbetsmarknadsinsatser 
syftar även till att minska behovet av ekonomiskt bistånd.   
 
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett omställningsarbete där 
mindre, ej optimala äldreboenden avvecklas samt konvertering av 
servicehus till trygghetsboenden med hemtjänstinsatser. 
Omställningen syftar till att få en mindre andel äldre med insats i 
särskilt boende och en större andel äldre med hemtjänstinsatser i 
ordinärt boende och/eller s k trygghetsboende i nivå med liknande 
kommuner och därmed sänka kostnaderna för särskilt boende. 

 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.  

 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00074-2 - Svar på revisionens 

granskning av budget - IAN och VON 
• Bilaga Granskning av budget - IAN och VON.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 37 Förändringar i Förfrågningsunderlaget 2021 
för upphandling av hemtjänst enligt lag om 
valfrihetsystem 
(VON-2021-00045-7) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen ändring av ersättningsnivå för Njurunda 
glesbygd retroaktivt från och med 2021-01-01, 
 
att godkänna kompletterad föreslagen ändring av ersättningsnivå för 
Stöde samt Attmar retroaktivt från och med 2021-01-01. 
 
att godkänna att antal dagar för att rapportera brukarfrånvaro ändras 
från 30 till 7 dagar från och med 2021-05-01, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att genomföra beslutade förändringar i 
förfrågningsunderlaget.  
 

Ärendet 
Nämnden beslutade om nytt förfrågningsunderlag kring hemtjänst i 
januari 2021. Förvaltningen har konstaterat att det behöver göras 
förändringar kring ersättningen för Njurunda glesbygd samt angiven 
tid för att rapportera vid brukares frånvaro.  
 
Förvaltningens förslag till beslut har efter vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 2021-04-13 § 24 kompletterats med att godkänna ändring 
av ersättning för Stöde samt Attmar motsvarande den för Njurunda 
glesbygd retroaktivt från och med 2021-01-01. 
 
Förändringarna redovisas i bifogat förfrågningsunderlag. Nämnden 
föreslås godkänna föreslagna förändringar. 
 

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-2021-00045-7 - Förändringar i 

Förfrågningsunderlaget 2021 för upphandling av hemtjänst enligt 
lag om valfrihetsystem 

• Bilaga Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott sammanträde den 2021-04-13 - Förändringar i 
Förfrågningsunderlaget 2021 för upphandling av hemtjänst enligt 
lag om valfrihetsystem 

• Bilaga Revidering april av Förfrågningsunderlag LOV hemtjänst 
2021 

_ _ _ _ 
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§ 38 Vård- och omsorgsnämndens upplåtande av 
sina verksamhetslokaler till privata näringsidkare 
(VON-2020-00090-39) 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att vård- och omsorgsnämnden fortsättningsvis ska hyra ut till 
nuvarande privata näringsidkare men uppdra till förvaltningen att  
se över, reglera och uppdatera befintliga hyresavtal i samband med  
att dessa löper ut. Vidare att nämnden är den instans som framöver  
ska besluta om eventuella nya inhyrningar av privata näringsidkare  
ska ske.  

Ärendet 
Sedan många år tillbaka upplåter nämnden sina verksamhetslokaler 
till privata näringsidkare av fotvård och hårvård. För närvarande 
finns det privat fotvård på Matfors servicehus och Tunastrands 
äldreboende som utförs av en och samma företagare, samt på 
Knutsgårdens servicehus. På Kristinelunds äldreboende finns det 
även en privat utförare av hårvård. Dessa fot- och hårvårdstjänster 
ges till personer på boendena men också till allmänheten. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta ett av förvaltningens 
tre förslag gällande vård- och omsorgsnämndens upplåtande av sina 
verksamhetslokaler till privata näringsidkare: 
 
1. att vård- och omsorgsnämnden fortsättningsvis inte ska inleda 

några nya inhyrningar till privata näringsidkare i nämndens 
verksamhets- lokaler samt uppdra till förvaltningen att säga upp 
hyresavtalen med nuvarande privata näringsidkare så att befintliga 
avtalstider avslutas. 
 

2. att vård- och omsorgsnämnden fortsättningsvis ska hyra ut till 
nuvarande privata näringsidkare men uppdra till förvaltningen att  
se över, reglera och uppdatera befintliga hyresavtal i samband med  
att dessa löper ut. Vidare att nämnden är den instans som framöver  
ska besluta om eventuella nya inhyrningar av privata 
näringsidkare ska ske.  

 
3. att vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att säga 

upp befintliga hyresavtal med nuvarande privata näringsidkare så 
att befintliga avtalstider avslutas, samt återkomma till nämnden 
med ett förslag till ny upphandling av dessa tjänster. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00090-39 - Vård- och 

omsorgsnämndens upplåtande av sina verksamhetslokaler till 
privata näringsidkare 

_ _ _ _ 
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§ 39 Återrapportering utveckling av nära vård 
Indal-Liden 
(VON-2020-00151-12) 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att godkänna återrapporteringen. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i september 2020 att 
tillsammans med Region Västernorrland utveckla samverkan kring 
nära vård i kommundelen Indal – Liden. Enligt beslutet ska en 
delrapportering av arbetet göras i april 2020. Vård- och 
omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens 
återrapportering. 
 
Region Västernorrland, tillsammans med kommunerna i 
Västernorrland har påbörjat arbetet mot en mer nära vård. Samarbetet 
mellan vårdgivarna behöver förbättras och särskilt viktigt är det att 
samarbetet kring gruppen multisjuka äldre fungerar, då de utgör en 
stor andel av patienterna. Kommundelen Indal-Liden i Sundsvalls 
kommun är ett glesbygdsområde med en stor andel äldre i 
befolkningen. I området finns hemtjänst och hemsjukvård, två 
särskilda boenden för äldre, en hälsocentral i Liden som även 
bedriver viss verksamhet i Indal samt ett LSS-boende i Indal. Indal-
Liden är ett pilotområde där nya samarbetsformer mellan Regionen 
och kommunen ska testas.  Detta innebär att i samverkan mellan 
respektive verksamhet ska de åtgärder som behövs för att bättre 
nyttja resurserna kartläggas och implementeras för att skapa en mer 
sammanhållen vård för den enskilda vård- och omsorgstagaren.   
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-09-23 att uppdra till 
sjukhusdirektör och primärvårdsdirektör i Regionen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen i Sundsvall att genomföra en gemensam 
kartläggning av vården för äldre i kommundelen Indal-Liden. 
Kartläggningens syfte ska vara att identifiera åtgärder hos båda 
organisationerna som bidrar till att förbättra samverkan, samnyttja 
resurser och styra mot en mer personcentrerad vård. Vidare 
beslutades att de identifierade åtgärder som kan genomföras inom 
ram och utan ytterligare politiska beslut genomförs i pilotområdet, 
samt att de åtgärder som kräver politiskt beslut bereds löpande. Inom 
ramen för arbetet i Indal-Liden ska medborgardialog föras, bland 
annat med det lokala rådet för Indal-Liden. 
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Åtgärderna samt deras effekter för en mer sammanhållen vård och 
förbättrad samverkan rapporteras i september 2021, med en 
delrapport i april 2021 till vård- och omsorgsnämnden Sundsvalls 
kommun samt hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västernorrland. 
Informationen ska även redovisas för det lokala rådet för Indal-Liden. 
 
Överläggning 
Hans Wiklund, samordnare för nära vård, redovisar ärendet vid 
dagens sammanträde.  
 
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-2020-00151-12 - Återrapportering 

utveckling av nära vård Indal-Liden 
_ _ _ _ 
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§ 40 Återrapport handlingsplan gällande 
minskade kostnader för utskrivningsklara 
(VON-2021-00105-1) 
 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 2020-09-23 
§ 98 att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med beslut om 
reviderad åtgärdsplan i november återkomma med ett förslag till 
åtgärder för att minska kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade. 
Ärendet återrapporterades till vård- och omsorgsnämnden i november 
och december år 2020. Vid nämndens sammanträde 2020-12-16        
§ 154 godkände nämnden förvaltningens handlingsplan för att 
minska kostnaderna för utskrivningsklara innehållande definierade 
åtgärder och tidplan. Förvaltningen fick också i uppgift att redovisa 
arbetet i april och augusti år 2021.  
 
Jolanta Sörebäck, områdeschef, redovisar ärendet vid dagens 
sammanträde. Förvaltningen har arbetat intensivt med att minska 
kostnader för utskrivningsklara och det beslut som nämnden fattade 
under år 2020 har visat på ett förbättrat resultat med 28 miljoner 
kronor. Biståndshandläggarna har arbetat med att följa upp beslut och 
få hem utskrivningsklara från sjukhus i tid. Målsättningen är att 
medborgare ska få hjälp anpassat utifrån behov och att hjälp ska ges 
utifrån vårdbehov. Den interna och externa samverkan har förbättrats. 
Vi kopplas in samma dag en omsorgstagare åker in på sjukhus och 
påbörjar redan då planering för hemgång från sluten vård. Vilket har 
gett väldigt positiva effekter i form av bättre ekonomi och bättre 
kvalité. Vidare har förvaltningen arbetat med biståndsbeslut och 
tidsbegränsade beslut efter utskrivning från sjukhus och 
kostnadsutvecklingen följs upp. Resultatet har blivit att antal dagar en 
person är kvar på sjukhus när den är utskrivningsklar har minskat.  

Beslutsunderlag 
• Bilaga Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden 

sammanträde den 2020-12-16 - Åtgärder för att minska kostnader 
för utskrivningsklara 

• Bilaga Åtgärder för att minska kostnader för utskrivningsklara 
• Bilaga VON  201216 handlingsplan åtgärder minska kostnader 

för utskrivningsklara 
_ _ _ _ 
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§ 41 Ordförandeförslag - utredning av 
Skönsmomodellen 
(VON-2021-00099-3) 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att återkomma med ett upplägg för att 
utvärdera Skönsmomodellen. Upplägget ska syfta till att presentera 
vad som behöver förbättras och förändras utifrån ekonomi, kvalitet 
och arbetsmiljö, 
 
att utredningen ska omfatta boenden där modellen införts eller håller 
på att införas. Utredningen ska även omfatta den interna 
organisationen för Skönsmomodellen, utifrån struktur och ekonomi. 
Utredningen ska inte omfatta hemtjänst. 
 
att tillfälligt stoppa införandet av Skönsmomodellen på fler särskilda 
boenden samt inom Stöd och omsorg, under den tid som utredningen 
pågår.  
 
att resultatet av utvärderingen ska återrapporteras till nämnden i 
oktober 2021. 

Ärendet 
Mikael Westin (S) har lämnat in följande ordförandeförslag: 
 
I arbetet med att se över såväl ekonomi som kvalitet inom nämndens 
ansvarsområde, finns även ett behov av att utvärdera de arbetssätt 
som används och se om dessa har fått förväntad effekt. 
Skönsmomodellen har införts inom hemtjänst och till viss del på ett 
antal boenden. Innan vi går vidare med denna behöver ekonomi, 
kvalitet och arbetsmiljö utvärderas för att belysa eventuella 
förändringar som behöver ske innan ett fortsatt implementerande av 
Skönsmomodellen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 
att uppdra till förvaltningen att återkomma med ett upplägg för att 
utvärdera Skönsmomodellen. Upplägget ska syfta till att presentera 
vad som behöver förbättras och förändras utifrån ekonomi, kvalitet 
och arbetsmiljö. 
 
att utredningen ska omfatta boenden där modellen införts eller håller 
på att införas. Utredningen ska även omfatta den interna 
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organisationen för Skönsmomodellen, utifrån struktur och ekonomi. 
Utredningen ska inte omfatta hemtjänst. 
 
att tillfälligt stoppa införandet av Skönsmomodellen på fler särskilda 
boenden samt inom Stöd och omsorg, under den tid som utredningen 
pågår.  
 
att resultatet av utvärderingen ska återrapporteras till nämnden i 
oktober 2021. 
 
Överläggning 
Kevin Sahlin (SD), Mikael Westin (S) och Patrik Gustavsson (M)  
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Vidare önskar Patrik 
Gustavsson (M) få lämna följande protokollsanteckning:  
 
"Moderaterna anser att det alltid är nödvändigt att utvärdera 
modellen, förutsättningslöst, för att verifiera att effekterna har 
uppfyllts." 
 
Polina Janson Larsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
och stödjer Moderaternas protokollsanteckning.  
 
Kevin Sahlin (SD) stödjer Moderaternas protokollsanteckning.  
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. Vidare medges att protokollsanteckning får lämnas.   
 
Protokollsanteckning 
Patrik Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:  
 
"Moderaterna anser att det alltid är nödvändigt att utvärdera 
modellen, förutsättningslöst, för att verifiera att effekterna har 
uppfyllts." 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga Ordförandeförslag utredning av Skönsmomodellen.docx 
• Bilaga Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens 

arbetsutskott 2021-04-13 - Ordförandeförslag Skönsmomodellen 
_ _ _ _ 
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§ 42 Val till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 
(VON-2021-00001-13) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att utse Polina Janson Larsson (KD) till ledamot i vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott.  
 

Ärendet 
Emma Almroth (KD) har avsagt sig sitt uppdrag i vård- och 
omsorgsnämnden och lämnar därmed sitt uppdrag i vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott. Vård- och omsorgsnämnden 
behöver därmed utse ny ledamot i arbetsutskottet.  
 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) föreslår att Polina Janson Larsson (KD) väljs 
som ledamot i arbetsutskottet.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Patrik 
Gustavsson (M) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00001-13 - Val till vård- och 

omsorgsnämndens arbetsutskott 
_ _ _ _ 
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§ 43 Anmälan av delegationsbeslut 
(VON-2021-00004-4) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll § 43 den 28 april 2021.  
 

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 med nämndens delegationsordning. 
Nämnden har beslutat att anställningsbeslut som har fattats med stöd 
av delegation ska anmälas till nämnden. Vid sammanträdet den 28 
april 2021 anmäls anställningsbeslut som fattats med stöd av 
delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen mellan perioden 
2021-01-01 – 2021-04-15 med delegationsnummer 1/2021 – 
789/2021. 

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-2021-00004-4 - Anmälan av 

delegationsbeslut 
• Bilaga Anmälan av delegationsbeslut HR 
_ _ _ _ 
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