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Protokollet omfattar §§ 44-55

Justeras 2021-06-04

Mikael Westin
Ordförande

Sara Österholm
Sekreterare

Polina Janson Larsson
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 ändringar, ärendet § 44 Goda
exempel utgår från dagens sammanträde och ärendet § 55
Nämndinitiativ Moderaterna – Organisatoriska enheter som arbetar
inom eller bistår Skönsmomodellen läggs till dagordningen.
Utöver ordförande ska Polina Janson Larsson justera dagens
protokoll. Ersättare är Patrik Gustavsson.
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§ 44 Goda exempel
(VON-2021-00007-51)
Ärendet
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
____
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§ 45 Information från förvaltningen
(VON-2021-00007-52)
Ärendet
Katarina Tjernblom, avdelningschef, informerar om arbetet med
Skönsmomodellen i vård- och omsorgsförvaltningen. I mars 2021
gjordes en genomgång av verksamhetsstödet kring
Skönsmomodellen. Då konstaterades att verksamhetsstödets tjänster
inte längre avropades i samma utsträckning som tidigare och på sikt
kommer det att uppstå arbetsbrist. Samverkan med facken har skett
kring avveckling av enheten.
Mats Abramson, lokalstrateg, informerar om arbetet med installation
av kylanläggningar på särskilda boenden och gruppboenden som
Drakfastigheter ansvarar för.
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om att den
finskspråkiga avdelningen på Kristinelunds särskilda boende invigdes
den 25 maj. I övrigt informeras nämnden om att en mer tydlig och
renodlad organisation är på gång att införas, förslaget om
organisationsförändringen kommer att samverkas på
förvaltningssamverkansgrupp, FSG, den 17 juni. I februari
genomfördes en kartläggning för legitimerad personal,
biståndshandläggare och enhetschefer inom äldreomsorgen och
hälso- och sjukvården. Det är utifrån denna kartläggning förslaget om
organisationsförändring har sin utgångspunkt från. Utöver detta så
genomförs just nu en genomlysning av det gemensamma
verksamhetsstödet.
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§ 46 Delårsrapport 1 vård- och omsorgsnämnden
2021
(VON-2021-00055-10)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport januari-april 2021,
att merkostnader för Covid-19 under året som inte täcks av
statsbidrag kompenseras i utökad skattemedelsram,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt
handläggning.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-april 2021
ett negativt resultat om – 71,2 miljoner kronor (Mkr). I årets resultat
ingår redovisade merkostnader för Covid-19 om 55,8 miljoner
kronor, jämfört med 2,7 miljoner kronor motsvarande period
föregående år. Nämndens resultat exklusive merkostnader Covid-19
uppgår till – 15,4 miljoner kronor.
Förvaltningen lämnar i anslutning till månadsrapporten en reviderad
prognos med en beräknad avvikelse mot budget vid årets slut om
– 25 miljoner kronor, jämfört med tidigare prognos om – 45 miljoner
kronor. Prognosen är exklusive merkostnader Covid-19 och baseras
på resultatutvecklingen samt uppföljningen av det intensifierade
arbetet med verkställighet av åtgärder som pågår inom förvaltningen.
Förvaltningen arbetar vidare för att nå åtgärdsplanens målsättning för
året samt med sikte att nå en ekonomi och verksamhet i balans.
Den främsta osäkerhetsfaktorn som bedöms i prognosen är fortsatt
Coronapandemins utveckling och där, ur ett ekonomiskt perspektiv,
finansiering av merkostnaderna för Covid-19. Enligt uppgifter från
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tidigare aviserats att
regeringen återkommer med ytterligare tillskott av medel om det
behövs i samband med vårpropositionen, där dock ingen närmare
information meddelats.
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. I anslutning till beslutet
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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. Åtgärdsplanens målsättning för år 2021 är en
ekonomisk effekt om 67 miljoner kronor vilket motsvarar 22,3
miljoner kronor för perioden. Vid uppföljningen av åtgärdsplanens
effekter för perioden januari-april 2021, exklusive merkostnader
Covid-19, så redovisas en total resultatförbättring om + 47,0 miljoner
kronor.
Bedömning av måluppfyllelse av mål satta för grunduppdraget och
prioriterade områden redovisas i delårsrapporten. Av totalt sju mål så
bedöms fyra att de kommer att nås under året. Två mål kan inte
bedömas då resultatet från indikatorer redovisas senare under året. Ett
mål bedöms inte nås under året.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
delårsrapport januari-april 2021 samt att merkostnader för Covid-19
under året som inte täcks av statsbidrag kompenseras i utökad
skattemedelsram. Slutligen föreslås att ärenden överlämnas 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-2021-00055-10 - Delårsrapport 1 vård
och omsorgsnämnden 2021
 Bilaga Delårsrapport 1 2021 till VON
 Bilaga Uppföljning av aktiviteter delårsrapport 1 2021
 Bilaga Uppföljning av indikatorer delårsrapport 1 2021
 Bilaga Intern kontroll delrapport 1 2021
____
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§ 47 Förslag på kriterier för demensenheter vid
särskilda boenden
(VON-2020-00057-10)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag på kriterier för demensenheter
vid särskilda boenden.
Ärendet
I november 2020 beslutade vård och omsorgsnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på kriterier för
demensenheter på särskilda boenden i Sundsvalls kommun och
återkomma till nämnden med ett förslag. Uppdraget till förvaltningen
kommer från den slutrapport kring Framtidens äldreomsorg som
nämnden beslutat om.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till kriterier för
demensenheter. Förslaget redovisas i sin helhet i bilaga 1. Vård och
omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna föreslagna kriterier
för demensenheter vid särskilda boenden.
Överläggning
Kevin, Sahlin (SD), Polina Janson Larsson (KD),
Patrik Gustavsson (M), Mikael Westin (S) och Johan Nikula (S)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar
enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2020-00057-10 - Förslag på kriterier för
demensenheter vid särskilda boenden
 Bilaga 1 Kriterier för en demensenhet i Sundsvalls kommun
____
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§ 48 Flytt av gruppboendet på Växthusstigen 3 till
f.d. äldreboendet Almedalen
(VON-2020-00090-41)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag om att flytta gruppboendet på
Växthusstigen 3 till det f.d. äldreboendet Almedalen,
att anta förvaltningens förslag om att även erbjuda de två personer
som bor i samma fastighet, och som har beslut om anpassad bostad,
att flytta till Almedalen,
att godkänna hyresavtalet för Almedalen.
Ärendet
Stöd och omsorg, inom vård- och omsorgsförvaltningen, har idag ett
gruppboende samt två anpassade lägenheter i fastigheten med
adresserna Växthusstigen 3 respektive Paviljongvägen 4. Kommunen
hyr denna fastighet av en privat hyresvärd.
Fastigheten har sedan lång tid haft ett stort behov av renovering
vilket tidigare inte har kommit till stånd trots kommunens många
påpekanden. Den hyra som hyresvärden, efter en renovering, nu
föreslagit kommunen anser förvaltningen är så hög att motsvarande
hyreshöjning för brukarna inte skulle vara skälig.
Utifrån detta har förvaltningen valt att säga upp Växthusstigen 3 och
flytta gruppboendet till kommunens egen fastighet, det f.d.
äldreboendet Almedalen. Förvaltningen avser även att erbjuda de två
personer som bor i samma fastighet, och som har beslut om anpassad
bostad, att flytta till Almedalen.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens
förslag om att flytta gruppboendet på Växthusstigen 3 till det f.d.
äldreboendet Almedalen och att även erbjuda de två personer som
bor i samma fastighet, och som har beslut om anpassad bostad, att
flytta till Almedalen. Avslutningsvis föreslår förvaltningen nämnden
besluta att godkänna hyresavtalet för Almedalen.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2020-00090-41 - Flytt av gruppboendet
på Växthusstigen 3 till f.d. äldreboendet Almedalen
____
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§ 49 Inhyrning av verksamhetslokaler på
Söndagsvägen 8
(VON-2020-00090-43)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag om att hyra in ett nytt
serviceboende enligt LSS och en ny daglig verksamhet på
Söndagsvägen 8 i Sundsbruk,
att godkänna förvaltningens förslag om att ingå ett nytt hyresavtal för
fastigheten Härsta 9:5 i Sundsbruk för perioden 2023-01-01 - 203212-31,
att godkänna hyresnivån för den nya avtalsperioden.
Ärendet
I vård- och omsorgsnämndens beslutade åtgärdsplan för en ekonomi
i balans, 2020-01-22, var en av åtgärdspunkterna att återlämna Allégårdens fastighet (Hermes 4) till fastighetsägaren SBB för att denne
fortsättningsvis skulle driva fastigheten som ett trygghetsboende.
Villkoret från SBB:s sida, för att driva Allégården som ett trygghetsboende, är att kommunen samtidigt gör en inhyrning av verksamhetslokaler på Söndagsvägen 8, i huset mitt emot äldreboendet
Ljustagården, och ingår ett nytt avtal om att hyra fastigheten Härsta
9:5 i Sundsbruk för perioden 2023-01-01 - 2032-12-31.
Fastighetsägaren å sin sida har för avsikt att investera 25 Mkr i
renoverings- åtgärder på äldreboendet Ljustagården samt
Söndagsvägen 8 till en total hyreskostnad på ca 6 Mkr. Skulle
lokalerna på Söndagsvägen 8 bli inflyttningsklara innan den nya
avtalsperioden börjar gäller nuvarande avtal.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna förvaltningens
förslag om att hyra in ett nytt serviceboende enligt LSS och en ny
daglig verksamhet på Söndagsvägen 8 samt om att ingå ett nytt
hyresavtal för fastigheten Härsta 9:5 i Sundsbruk för perioden 202301-01 - 2032-12-31. Avslutningsvis föreslår förvaltningen nämnden
att godkänna hyresnivån för den nya avtalsperioden.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2020-00090-43 - Inhyrning av
verksamhetslokaler på Söndagsvägen 8
____
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§ 50 Förslag till inhyrning av verksamhetslokaler
i fastigheten Hermes 4, f.d. servicehuset
Allégården
(VON-2020-00090-44)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag om att få fortsätta hyra
verksamhetslokalerna i fastigheten Hermes 4 (f.d. servicehuset
Allégården), from 2021-06-01 tom 2022-06-30,
att godkänna hyreskostnaden.
Ärendet
Under 2019/2020 inledde förvaltningen, på uppdrag av dåvarande
nämnd, förhandlingar med fastighetsägaren om att det fanns en
önskan från kommunen att fastigheten Hermes 4 (f.d. servicehuset
Allégården), skulle övertas och drivas av fastighetsägaren som ett
trygghetsboende.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2020-00090-44 - Förslag till inhyrning
av verksamhetslokaler i fastigheten Hermes 4, f.d. servicehuset
Allégården
____
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§ 51 Översyn ersättning personlig assistans
enligt LSS
(VON-2021-00110-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till reviderad ersättning för
personlig assistans enligt LSS,
att den reviderade ersättningen gäller fr o m 1 juni 2021,
att förvaltningen återkommer till decembermötet med en uppföljning
på resultat av förändringen.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-11-18 § 130 om en
uppdaterad och reviderad åtgärdsplan för perioden 2021-2023 i syfte
att få en ekonomi och verksamhet i balans. Förvaltningen fick i
uppdrag att arbeta vidare med ytterligare åtgärder för
kostnadssänkningar under 2021 och återrapportera kontinuerligt till
nämnden i samband med behandling av månadsrapporter.
Som ett led i detta arbete har förvaltningen gjort en översyn av
ersättningen för personlig assistans enligt Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade1 (LSS) avseende personlig assistans2 som inte
beviljas av försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken (SFB)
utan där kommunen fattar beslut och har hela kostnadsansvaret.
Vård- och omsorgsnämnden ersätter i dag externa utförare av
personlig assistans enligt LSS i nivå med regeringens årliga beslut om
timschablon för personlig assistans enligt SFB. Ersättningen uppgår
för år 2021 till 315 kronor per beslutad timme. Utöver timersättningen
ersätter kommunen de externa utförarna för faktiskt redovisade
merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom, vilka inte ersätts för
den egna regin.
Förvaltningen förslår att ersättningen till utförare av personlig
assistans enligt LSS fortsättningsvis är i nivå med regeringens årliga
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Insats biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade
assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (9§ 2 punkt)
1
2
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beslut om timschablon för personlig assistans enligt SFB där
eventuella merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom inkluderas i
timersättningen. Den reviderade ersättningen föreslås gälla för nya
och/eller reviderade beslut av kommunen för personlig assistans enligt
LSS fr o m 1 juni 2021.
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och
yrkar på följande tilläggsattsats: att förvaltningen återkommer till
decembermötet med en uppföljning på resultat av förändringen.
Polina Janson Larsson (KD), Kevin Sahlin (SD), Johan Nikula (S),
Martin Jägesten (V) och Jeanette Lindholm (C) yrkar bifall till Patrik
Gustavsson (M) förslag.
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-2021-00110-1 - Översyn ersättning
personlig assistans enligt LSS
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-26

16

§ 52 Uppföljning av kostnadsutveckling och
åtgärder externa placeringar LSS
(VON-2021-00007-53)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Vid socialnämndens sammanträde 2019-02-28 § 23 fick
förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden senast i
september 2019 med förslag på åtgärder för att minska kostnader för
externa köp av verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade, till
exempel användande av lagen om valfrihetssystem (LOV).
Vid socialnämndens sammanträde 2019-09-26 § 140 beslutade
nämnden följande:
att gå vidare med det arbete som påbörjats gällande upphandling av
LSS-boenden enligt LOU med sikte på ramavtal i syfte att i första
hand minska kostnaderna och öka kostnadskontrollen,
att uteslutande bevilja boende enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och inte placera enligt socialtjänstlagen och
därigenom undvika att behöva betala till
kostnadsutjämningssystemet,
att i de fall det anses tillämpligt och motiverat, undersöka
möjligheten att placera eleven i familjehem enligt LSS,
att vård- och omsorgsnämnden under hösten 2020 får en återrapport
av beslutade åtgärder och en redovisning av kostnadsutvecklingen.
Ärendet återrapporterades till vård- och omsorgsnämnden den 18
november 2020 § 138 och nämnden beslutade då att begära en
återrapportering i maj 2021 avseende beslutade åtgärder och en
redovisning av kostnadsutvecklingen.
Vid sammanträdet 2021-05-26 redovisas ärendet muntligt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-26

17

Överläggning
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningsdirektör, Marie
Lissäng, ärendet. Kostnaderna för externa placeringar enligt LSS har
sjunkit under år 2021. Förvaltningen har en elevhemsplacering
mindre i år än under år 2020. Förvaltningen har förhandlat om
dygnspriser, gjort en översyn av befintliga placeringar samt tagit
fram rutiner för placeringar enligt LSS.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00007-53 - Uppföljning av
kostnadsutveckling och åtgärder externa placeringar LSS
 Protokollsutdrag 2019-02-28 § 23 Kompletterande handlingsplan
i anslutning till socialnämndens MRP 2019
 Protokollsutdrag 2019-09-29 § 140 Återrapport gällande externa
placeringar, uppdrag i handlingsplan i anslutning till
socialnämndens MRP
 Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden sammanträde
2020-11-18 - § 138 Återrapport av beslut och redovisning av
kostnadsutvecklingen inom LSS
____
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§ 53 Synpunkter på revisorernas rapport gällande
uppföljande granskning av året 2018
(VON-2020-00160-14)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens kommentarer i anslutning till
revisorernas rapport avseende uppföljande granskning av året 2018,
att överlämna kommentarerna till kommunens revisorer.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört
uppföljning av granskningar genomförda under året 2018.
Uppföljningen har sammanställts i en rapport som man nu önskar
nämndens synpunkter på. För vård- och omsorgsnämnden är det
främst punkterna 3.5 och 3.6 som är relevant att titta närmare på. Den
granskning som gjordes 2018 avsåg gamla socialnämnden varför
både individ- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden benämns som svarande i vissa avsnitt.
År 2018 genomförde EY på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna flera granskningar. Två granskningar som berörde
dåvarande socialnämnden och som nu följts upp av KPMG avsåg
granskning av beslutsuppföljning och granskning av internkontroll
gällande resor, representation och arvoden.
Socialnämnden har tidigare avgett synpunkter på
granskningsrapporten av beslutsuppföljning. I det svar som avgavs
beskrevs att beslut följdes upp enligt rutin och återrapporterades till
nämnd löpande enligt plan. Det finns en upparbetad rutin för detta.
Att införa en beslutslogg på varje nämndsammanträde är inte aktuellt
i vård- och omsorgsnämnden då det skulle skapa extra
administration.
Nämnden uppmanades även i tidigare revision att förtydliga rutinen
för att kunna bedöma vad som är en avvikelse i fråga om
verkställighet av beslut. Det finns nu en ny rutin som revisorerna fått
ta del av och som förtydligar vad som utgör en avvikelse,
ansvarsfördelning och återrapportering av avvikelser. Denna rutin
bedöms som upprättad och är inte en åtgärd som fortfarande pågår.
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Gällande granskning av internkontroll avseende resor och
representation samt arvoden har nämnden tillfredsställande rutiner
för att se till att Lön och Pension har korrekt information och att de
får den i tid för att kunna utbetala arvoden och ersättningar till
förtroendevalda. Det finn en upprättad skriftlig rutin som förtydligar
hur kontrollen av utbetalda arvoden ska ske genom
utanordningslistor.
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-2020-00160-14 - Synpunkter på
revisorernas rapport gällande uppföljande granskning av året
2018
 Bilaga Uppföljande granskning av året 2018.pdf
____
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§ 54 Val av representant till vård- och
omsorgscollege Västernorrland
(VON-2021-00001-14)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Polina Janson Larsson (KD) som oppositionens representant
vid dialogmöten med vård- och omsorgscollege Västernorrland.
Ärendet
Vård- och omsorgscollege Västernorrland är en certifierad
samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och
utbildningar. 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) utsågs den 2 januari 2020 som vård- och
omsorgsnämndens representant till vård- och omsorgscollege. Då
Emma Almroth har avslutat sitt uppdrag i vård- och
omsorgsnämnden behöver nämnden utse en ny representant från
oppositionen till vård- och omsorgscollege dialogmöten.
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) föreslår att Polina Janson Larsson (M) utses
som oppositionens representant vid dialogmöten med vård- och
omsorgscollege Västernorrland.
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-2021-00001-14 - Val av representant till
vård- och omsorgscollege Västernorrland
____
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§ 55 Nämndinitiativ Moderaterna Organisatoriska enheter som arbetar inom eller
bistår Skönsmomodellen
(VON-2021-00099-9)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ärendet avslås.
Ärendet
Moderaterna har vid dagens sammanträde väckt ett nämndinitiativ
gällande organisatoriska enheter som arbetar inom eller bistår
Skönsmomodellen.
I initiativet föreslår Moderaterna följande:
att alla förändringar inom Skönsmomodellens organisatoriska
enheter som eventuellt planeras eller planeras att genomföras stoppas
omedelbart,
att Skönsmomodellens organisation fryses tills granskning av
densamma har redovisats till nämnden i oktober 2021 alternativt tills
nämnden tar annat beslut,
att eventuella förändringar inom Skönsmomodellens organisatoriska
enheter är en politisk fråga och inte en förvaltningsfråga.
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt hans eget
förslag. Johan Nikula (S) föreslår avslag till Patrik Gustavsson (M)
förslag, vidare önskar han lämna en protokollsanteckning. Jeanette
Lindblom (C) yrkar avslag till Patrik Gustavsson (M) förslag.
Polina Janson Larsson (KD) yrkar bifall till Patrik Gustavsson (M)
förslag. Kevin Sahlin (SD) yrkar avslag till första och andra attsatsen som Patrik Gustavsson (M) föreslår och bifall till den tredje
och sista att-satsen i förslaget. Rolf Nordin (S) stödjer Johan Nikula
(S) förslag om att avslå ärendet.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut och det är Patrik
Gustavsson (M) med fleras förslag, Johan Nikula (S) förslag och
Kevin Sahlin (SD) förslag.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Johan Nikula (S)
förslag. Vidare medges att protokollsanteckning får lämnas.
Protokollsanteckning
Johan Nikula (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Skönsmomodellen är viktig för den politiska majoriteten i Sundsvalls
kommun. Vi vill fortsätta att utveckla och implementera modellen.
Därför har vi tillsatt en utredning för att åstadkomma detta. När det
gäller Moderaternas förslag om att stoppa en förändring av
verksamhetsstödet för Skönsmomodellen, så anser vi inte detta vara
en fråga som ska behandlas i nämnden. Förvaltningen behöver, trots
den pågående utredningen, göra överväganden om vad som är bäst
för att verksamheten ska fungera i nutid. Vad framtiden avser så
kommer utredningen att ge förslag på detta. Med anledning av
ovanstående yrkar Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Vänsterpartiet avslag på Moderaternas förslag.
Reservationer
Patrik Gustavsson (M) och Polina Janson Larsson (KD) reserverar
sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Nämndinitiativ Moderaterna - Organisatoriska enheter som
arbetar inom eller bistår Skönsmomodellen
____
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