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Protokollet omfattar §§ 56-69 
 
 
 
Justeras 2021-06-18 
 
 
 
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 Kevin Sahlin. 
 
_ _ _ _  
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§ 56 Information kring digitalisering 
(VON-2021-00007-57) 
 

Ärendet 
Niklas Rahm, informerar om morgondagens välfärd vilket är ett 
programområde inom Sundsvalls kommuns handlingsplan för 
digitalisering. Vård- och omsorgsnämnden får bland annat 
information om digital god och nära vård i pilotprojektet Indal/Liden 
och digitala insatser som matinköp, läkemedelsgivare, digital 
nattillsyn och mobilt larm.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 57 Information 
(VON-2021-00007-56) 
 

Ärendet 
Mikael Westin (S) informerar om att han delade ut vård- och 
omsorgsnämndens stipendium till två studenter vid vård- och 
omsorgsprogrammet vid studentexamen fredagen den 11 juni.  
 
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om att semester för 
vård- och omsorgsförvaltningens anställda kommer att beviljas i 
sommar. Analys och uppföljning av delårsrapporten har gjorts. 
Resultatmöte för chefer inom äldreomsorgen kommer att hållas den 
16 juni. Vidare informeras nämnden om att Inspektionen för vård och 
omsorg har inlett en tillsyn av lex Sarah processen i vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
Mats Abramson, lokalstrateg, informerar om utlokaliseringen av 
verksamheter till Stuvaren och Nacksta samt tidsplan och kostnad för 
detta.  
 
_ _ _ _ 
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§ 58 Information kring statsbidrag 
(VON-2021-00007-61) 
 

Ärendet 
Anette Ståby, avdelningschef, och Marie Lissäng, 
förvaltningsdirektör, informerar om statsbidrag för år 2021 som vård- 
och omsorgsnämnden har möjlighet att söka. Totalt handlar det om 
runt 100 miljoner kronor.  
 
35,9 miljoner kronor – Äldreomsorgslyftet  
11,4 miljoner kronor – God och Nära Vård 
6,4 miljoner kronor – Motverka ensamhet och ökad kvalitet i vården 
om personer med demenssjukdom. 
42,3 miljoner kronor – Vård och omsorg av äldre personer 
1,7 miljoner kronor – Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 
fokus 
3,5 miljoner kronor – Habiliteringsersättning  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 59 Månadsrapport maj 2021 
(VON-2021-00055-13) 
 

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

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-maj 2021 
ett negativt resultat om – 85,2 miljoner kronor (Mkr). Jämfört med 
resultatet motsvarande period föregående år om - 71,5 miljoner kronor 
redovisas en resultatförsämring med 13,7 miljoner kronor. 
 
I årets resultat ingår redovisade merkostnader för Covid-19 om 61,0 
miljoner kronor, jämfört med 15,6 miljoner kronor motsvarande period 
föregående år. Nämndens resultat exklusive merkostnader Covid-19 
uppgår till – 24,2 miljoner kronor. Exkluderat merkostnader för Covid-
19 redovisas en resultatförbättring med 31,7 miljoner kronor för 
perioden. 
  
2021-års löneöversyn har utbetalats i maj månad med retroaktiv lön 
för april med en total kostnad om ca 5 miljoner kronor enligt 
förhandlingsunderlaget. Enligt kommunens regler för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning kommer nämnden att kompenseras med 
motsvarande belopp för tillkommande lönekostnader enligt avtal. 
Beaktas även kompensationen för löneöversynen uppgår det 
reviderade resultatet för perioden till ca – 19 miljoner kronor. 
 
Förvaltningen lämnade i anslutning till den första delårsrapporten en 
reviderad prognos med en beräknad avvikelse mot budget vid årets slut 
om – 25 miljoner kronor. Prognosen är exklusive merkostnader Covid-
19. Den reviderade prognosen baseras på resultatutvecklingen samt 
uppföljningen av det intensifierade arbetet med verkställighet av 
åtgärder som pågår inom förvaltningen. Prognosen pekar en 
resultatförbättring om 65 miljoner kronor jämfört med bokslutet för år 
2020.  
 
Förvaltningen arbetar vidare för att nå åtgärdsplanens målsättning för 
året samt med sikte att nå en ekonomi och verksamhet i balans. Vid 
uppföljningen av åtgärdsplanens effekter för perioden januari-maj 
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2021, exklusive merkostnader Covid-19, så redovisas en total 
resultatförbättring om + 31,7 miljoner kronor. 
 
Den främsta osäkerhetsfaktorn som bedöms i prognosen är fortsatt 
Coronapandemins utveckling och där, ur ett ekonomiskt perspektiv, 
finansiering av merkostnaderna för Covid-19. För år 2020 ansöktes 
och tilldelades ca 100 miljoner kronor i statligt bidrag till vård- och 
omsorgsnämnden för täckning av merkostnaderna för perioden 
februari-november 2020. Socialstyrelsen har under våren öppnat för 
ansökningsomgång tre där förvaltningen ansökt om statsbidrag för 
december 2020. Totalt finns ca 2,5 miljarder kronor att fördela till 
landets kommuner och regioner där beslut och utbetalning ännu inte 
verkställts. 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 och 
besked avvaktas enligt kontakt med socialstyrelsen. 
 

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-2021-00055-13 - Månadsrapport maj 

2021 
• Bilaga Månadsrapport VON maj 2021 
_ _ _ _ 
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§ 60 Utredning av Skönsmomodellen 
(VON-2021-00099-13) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till upplägg för att utvärdera 
Skönsmomodellen. 
 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-04-28 § 41 om 
 
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. 
 
Inför vård- och omsorgsnämnden i juni 2021 lämnar förvaltningen 
förslag om ett upplägg för att utvärdera Skönsmomodellen. 
Upplägget ska syfta till att presentera vad som behöver förbättras och 
förändras utifrån ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Förvaltningens 
förslag till upplägg avgränsas till boenden där modellen införts eller 
håller på att införas.  
 
I förslaget redovisas vilka nyckeltal/indikatorer som föreslås 
analyseras avseende ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. 
Indikatorer/nyckeltal baseras dels på målen för Skönsmomodellen 
samt dels kommunfullmäktiges/ nämndens mål vilka i stort 
inkluderar målen för Skönsmomodellen och avses att specificeras. 
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Nyckeltalen/indikatorerna avses att jämföras över tid, inom den egna 
organisationen samt med riket och där i synnerhet liknande 
kommuner.  
 
Avseende den interna organisationen för Skönsmomodellen kommer 
att redogöras för Organisation och bemanning, Externa tjänster samt 
Finansiering och kostnader. 
 

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) önskar lämna följande protokollsanteckning:  
 
”Moderaterna anser att det alltid är nödvändigt att utvärdera 
modellen, förutsättningslöst och utifrån tidigare satta mål, för att 
verifiera att effekterna har uppfyllts." 
 
Polina Janson Larsson (KD) instämmer i Moderaternas 
protokollsanteckning.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. Vidare medges att protokollsanteckning får lämnas.  
 

Protokollsanteckning 
Patrik Gustavsson (M) och Polina Janson Larsson (KD) lämnar 
följande protokollsanteckning:  
 
”Moderaterna anser att det alltid är nödvändigt att utvärdera 
modellen, förutsättningslöst och utifrån tidigare satta mål, för att 
verifiera att effekterna har uppfyllts." 

 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00099-13 - Utredning av 

Skönsmomodellen 
_ _ _ _ 
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§ 61 Remissvar - identifiera verksamheter och 
tjänster som kan drivas i extern regi 
(VON-2021-00085-3) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 
 

Ärendet 
Moderaterna har till kommunfullmäktige lämnat en motion där de 
föreslår att kommunens samtliga förvaltningar ska få i uppdrag att göra 
en kartläggning över vilka verksamheter och tjänster som kan drivas i 
privat regi. Remissen handlar om att nämnden ska ta ställning till om 
kommunfullmäktige ska besluta om att initiera en sådan kartläggning.  
 
Förvaltningen anser att eventuell konkurrensutsättning av kommunal 
verksamhet och tjänster är en politisk fråga och även att göra en 
kartläggning. Förvaltningen överlämnar därför ärendet till nämnden 
utan ställningstagande.   
 
Överläggning 
Johan Nikula (S) yrkar att nämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 
 
Patrik Gustavsson (M) och Polina Janson Larsson (KD) yrkar att 
nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen.  
 
Kevin Sahlin (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet.  
 
Deltagande i beslut 
Kevin Sahlin (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Johan 
Nikula (S) förslag och dels Patrik Gustavsson (M) och Polina Janson 
Larsson (KD) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
Johan Nikula (S) förslag.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-06-15 12 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
Reservationer 
Patrik Gustavsson (M), Elsa Weiss (M) och Polina Janson Larsson 
(KD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00085-3 - Remissvar - identifiera 

verksamheter och tjänster som kan drivas i extern regi 
• Bilaga Motion (M) om att identifiera verksamheter och tjänster 

som kan drivas i extern regi.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 62 Svar på motion (M) om valfrihet för skolor 
och äldreboenden 
(VON-2021-00084-2) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Ärendet 
Moderaterna har inlämnat en motion där de föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att ge de enheter som serverar mat 
på daglig basis inom barn och utbildningsförvaltningen och vård och 
omsorgsnämnden möjlighet att välja extern drift av 
måltidsorganisationen. Detta under förutsättning att den externa 
driften sker kostnadsneutralt i förhållande till att välja Servicecenter 
mat och måltider. Vidare föreslås att kommunstyrelsekontoret får i 
uppdrag att utreda i vilka form denna valfrihet ska genomföras. 
 
Förvaltningen har ingen synpunkt på om måltidsverksamheten ska 
bedriva i kommunal regi eller extern regi. Utifrån att detta är en 
politisk fråga så väljer förvaltningen att överlämna ärendet till 
nämnden utan ställningstagande. 
 
Överläggning 
Johan Nikula (S) yrkar att nämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.  
 
Patrik Gustavsson (M), Polina Janson Larsson (KD) och Kevin 
Sahlin (SD) yrkar att nämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.   
  
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Johan 
Nikula (S) förslag och dels Patrik Gustavsson (M) med fleras förslag. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Johan Nikula (S) 
förslag.  
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Reservationer 
Patrik Gustavsson (M), Elsa Weiss (M) och Polina Jansson Larsson 
(KD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott - 

01.06.2021 -  
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00084-2 - Svar på motion (M) om 

valfrihet för skolor och äldreboenden 
• Bilaga Motion (M) om valfrihet för skolor och äldreboenden.pdf 

 
_ _ _ _ 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-06-15 15 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 63 Remissvar - motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden 
(VON-2021-00100-3) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens remissvar, 

 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
handläggning. 

Ärendet 
Kristdemokraterna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
angående att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden. Motionären har utgått ifrån socialstyrelsens 
rapport 2020 där Sundsvall placeras i underkant. Rapporten visar att 
Sundsvall endast uppfyller 4 av 19 kriterier. I motionen ges flera 
förslag på åtgärder och förvaltningen har i tjänsteskrivelsen gett sina 
synpunkter på förslagen. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
att godkänna förvaltningens remissvar samt överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.  

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M), Polina Janson Larsson (KD) och Mikael 
Westin (S) yrkar bifall till 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-2021-00100-3 - Remissvar - motverka 

hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 
• Bilaga Missiv motion hemlöshet.docx 
• Bilaga Motion (KD) angående att motverka hemlöshet och 

utestängning från bostadsmarknaden.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 64 Grundläggande granskning - Vård- och 
omsorgsnämnden 
(VON-2021-00097-3) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens kommentarer i anslutning till 
revisionens grundläggande granskning av vård- och 
omsorgsnämnden, 
 
att överlämna kommentarerna till kommunens revisorer. 
 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten under år 2020.  
 
Den sammanfattande bedömningen från revisorerna utifrån 
granskningens syfte är att nämnden behöver: 
 
• Säkerställa styrning mot kommunfullmäktiges mål. 
• Förstärka arbetet mot en ekonomi i balans. 
• Se över arbetet med internkontroll.  
 
Revisorerna bedömer även att protokollen behöver utvecklas och bli 
mer informativa för läsaren. 
 
Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderar de vård- 
och omsorgsnämnden att: 
  
• Undersöka varför så få har svarat och gå igenom resultatet av 

enkäten tillsammans med våra slutsatser 
 
• Säkerställa styrningen mot kommunfullmäktiges mål 

 
• Vidta åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans 
 
• I samband med uppföljning av den interna kontrollen bedöma om 

kontrollen är effektiv eller inte. 
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• Säkerställa att ärendebeskrivningarna innehåller tillräcklig 

information för att läsaren ska förstå vad ärendet handlar om. 
 

Revisionen önskar också att det i svaret framgår vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  
 
Av förvaltningens kommentarer kring revisorernas 
rekommendationer framgår bland annat att: 
 
För att säkerställa en högre svarsfrekvens ser förvaltningen att en 
möjlig väg kan vara att enkäter till vård- och omsorgsnämndens 
ledamöter besvaras i anslutning till nämndens sammanträden.  
 
Förvaltningen instämmer i revisorernas bedömning att nämnden bör, 
där det är möjligt, fatta beslut om åtgärder för att nå måluppfyllelsen.  
 
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 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. I utdrag från delårsrapporten för perioden januari-
april 2021 beskrivs det intensifierade arbetet som pågår samt de 
positiva ekonomiska effekter som kan följas för perioden av arbetet 
med verkställighet av beslutade samt ytterligare åtgärder för att nå en 
ekonomi och verksamhet i balans.  
 
Revisorerna anser att nämnden vid uppföljning av den interna 
kontrollen bör bedöma om kontrollen är effektiv eller inte. Här har 
nämnden följt de kommunövergripande rekommendationerna att 
bedöma om den interna kontrollen är tillfredsställande. 
 
Förvaltningen tar till sig revisorernas rekommendation kring att 
innehållet i ärendebeskrivningen kan utvecklas och bli än mer 
informativa inför kommande rapporteringar,  som exempelvis gällande 
nämndens uppfyllelse av grunduppdraget och verksamhetens mål. 
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Överläggning 
Johan Nikula (S) yrkar bifall till 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-2021-00097-3 - Grundläggande 

granskning - Vård- och omsorgsnämnden 
• Bilaga Grundläggande granskning VON.pdf 

 
_ _ _ _ 
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§ 65 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2021 
(VON-2021-00016-5) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen för första kvartalet år 2021 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 första kvartalet 2021 lämnas bifogad rapport daterad 2021-04-21 till  
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden redovisade 
totalt 34 stycken ej verkställda beslut för första kvartalet 2021 enligt  
socialtjänstlagen. Totalt omfattas 15 kvinnor och 19 män.  
 
Av de 34 ej verkställda beslut som rapporterats till Inspektionen för vård  
och omsorg avser 21 beslut dagverksamhet, 1 beslut matdistribution, 2 
beslut servicehus och  beslut 10 äldreboende/särskilt boende.  
 
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner  
redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för första  
kvartalet år 2021 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.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00016-5 - Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2021 
• Bilaga Statistikrapport SoL VoO Q1 2021 
_ _ _ _ 
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§ 66 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
LSS, kvartal 1 år 2021 
(VON-2021-00017-8) 
 

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 
första kvartalet år 2021 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 första kvartalet år 2021 lämnas bifogad rapport daterad 2021-06-07 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden redovisar  
totalt 171 stycken ej verkställda beslut för första kvartalet 2021 enligt 
LSS. Av dessa är 103 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 103 beslut som beror på stängning av daglig verksamhet 
är det totalt 68 stycken ej verkställda beslut och av dessa avser 1 beslut  
korttidsvistelse, 2 beslut avlösarservice, 19 beslut kontaktperson, 16 
beslut bostad med särskild service, 6 beslut ledsagarservice, 1 beslut 
kontaktfamilj och 23 beslut daglig verksamhet som aldrig verkställts. 
Totalt omfattas 45 män och 23 kvinnor.  
 
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner  
redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för första kvartalet år  
2021 och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 
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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-2021-00017-8 - Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt LSS, kvartal 1 år 2021 
• Bilaga Statistikrapport LSS VON kvartal 1 år 2021 
_ _ _ _ 
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§ 67 Ordförandeförslag gällande 
tillsvidareanställning för studenter vid vård- och 
omsorgsprogrammet 
(VON-2021-00119-3) 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att arbeta fram ett 
förslag till beslut som innebär att elever som tar examen från vård- 
och omsorgsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium erbjuds en 
tillsvidareanställning inom Sundsvalls kommun, 
 
att garantin gäller från och med den elevgrupp som påbörjar sin 
utbildning HT-22, 
 
att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag 
till beslut i ärendet under 2021. 
 

Ärendet 
Mikael Westin (S) har lämnat in följande ordförandeförslag: 
 
Fler blir allt äldre och behoven av välfärdens tjänster ökar. För att 
kunna tillgodose allas rätt till en välfärd av hög kvalitet krävs mer 
personal och med rätt kompetens. Det är få unga som väljer vård- och 
omsorgsprogrammet på gymnasiet trots att det finns goda möjligheter 
att få jobb direkt efter examen. Vi vill öka vård- och 
omsorgsprogrammets attraktivitet och samtidigt säkra en del av vårt 
kompetensförsörjningsbehov. Vi vill i och med detta förslag ge vård- 
och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över hur detta blir möjligt, 
samt hur olika former av traineetjänster/praktik knyter studenterna till 
vård- och omsorg under studietiden. 
 
Med anledning av ovanstående lämnas följande förslag till beslut: 
 
att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att arbeta fram ett 
förslag till beslut som innebär att elever som tar examen från vård- 
och omsorgsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium erbjuds en 
tillsvidareanställning inom Sundsvalls kommun, 
 
att garantin gäller från och med den elevgrupp som påbörjar sin 
utbildning HT-22, 
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att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag 
till beslut i ärendet under 2021. 
 

Överläggning 
Mikael Westin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Patrik Gustavsson (M) och Polina Janson Larsson (KD) yrkar på en 
återremiss av ärendet med motiveringen att vilket personalbehov som 
finns i förvaltningen måste klargöras samt att det behövs underlag på 
hur många elever det är som omfattas av förslaget. 
 
Kevin Sahlin (SD) yrkar på en återremiss av ärendet på samma 
grunder som Moderaterna och Kristdemokraterna med ett tillägg om 
att det ekonomiska underlaget bör förtydligas.  
 
Mikael Westin (S) förslår att ärendet ska avgöras idag.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till 
beslut och det är arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00119-3 - Ordförandeförslag 

gällande tillsvidareanställning för studenter vid vård- och 
omsorgsprogrammet 

• Bilaga Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott sammanträde den 2021-06-01 - Ordförandeförslag 
gällande anställning för studenter vid vård- och 
omsorgsprogrammet 

• Bilaga Ordförandeförslag gällande tillsvidareanställning för 
studenter.docx 

_ _ _ _ 
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§ 68 Ändring av delegationsordning - beslut om 
att starta utredning av rapport enligt lex Sarah 
(VON-2021-00004-7) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att beslut i fråga om att starta utredning av rapport enligt lex Sarah 
delegeras till chef nivå 2. 
 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning behöver uppdateras. 
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat att delegera beslut i 
fråga om att starta utredning av rapport enligt lex Sarah till chef nivå 
4. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen genom att 
delegera dessa beslut till chef nivå 2. Chef nivå 4 är enhetschef och 
myndighetschef. Chef nivå 2 är områdeschef, verksamhetschef hälso- 
och sjukvård, verksamhetschef stöd och omsorg samt avdelningschef 
ekonomi och analys, kansli, kvalitet och utveckling. Beslut i fråga 
om att starta utredning av rapport enligt lex Sarah finns i kapitel 3.7 i 
vård- och omsorgsnämndens delegationsordning  
 
 
3.7 Lex Sarah 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentarer 
1 Beslut i fråga om att 

starta utredning av 
rapport enligt lex 
Sarah 

14 kap. 6 § 
SoL 24 § LSS 

Chef nivå 
4 
Chef nivå 
2 

Chef nivå 4 
föreslås ändras 
till chef nivå 2 

 

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-2021-00004-7 - Ändring av 

delegationsordning - beslut om att starta utredning av rapport 
enligt lex Sarah 

_ _ _ _ 
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§ 69 Anmälan av delegationsbeslut - HR 
(VON-2021-00004-6) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll § 69 den 15 juni 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 kapitlet     
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 15 
juni 2021 anmäls anställningsbeslut som fattats med stöd av 
delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen mellan perioden 
2021-04-16 – 2021-05-12 med delegationsnummer 790/2021 – 
888/2021. 
 

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-2021-00004-6 - Anmälan av 

delegationsbeslut - HR 
• Bilaga Anmälan av delegationsbeslut HR 
_ _ _ _ 
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