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Tid Kl. 08:30-15:50
Plats Distanssammanträde via Skype 

Beslutande Jeanette Lindblom (C) ordförande
Ann-Christine Meiding (S) 
Helena Gudasic (S) 
Martin Jägesten (V) 
Patrik Gustavsson (M) 
Elsa Weiss (M) 
Polina Larsson (KD) § 77
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Kevin Sahlin (SD) §§ 78-88
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Ersätter Mikael Westin (S) 
Ersätter Rolf Nordin (S) 
Ersätter Johan Nikula (S)
Ersätter Polina Janson Larsson (KD) 
§§ 78-88

Ersättare Håkan Sjödin (S) 
Robin Westerlund (V) §§ 77-80
Erik Thunström (C) 
Thomas Höjland (M) § 77
Michael Westin (L)  
Arne Engholm (L) 

Tjänstepersoner Sara Österholm Sekreterare
Marie Lissäng Förvaltningsdirektör
Annika Backström Avdelningschef kansli §§ 78-88

Personalföreträdare

Allmänhet

Anette Ståby
Helena Duvemo
Matthias Brian
Annika Eriksson 
Hans Wiklund
Sara Persson
Michael Åkerlund
Monica Bylund
Mats Abramson

Andreas Mörtsjö 

Öppet sammanträde 

Avdelningschef ekonomi  
Personalkonsulent § 77
Specialistläkare Hospice § 77 
Områdeschef 
Projektledare/samordnare § 78 
Ekonom §§ 78-80
IT-samordnare §§ 80-81
Verksamhetsutvecklare §§ 80-84
Lokalstrateg §§ 81-82

Kommunal §§ 78-80

§ 78
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Protokollet omfattar §§ 77-88

 

Justeras 2021-09-29

Jeanette Lindblom 
Ordförande

Sara Österholm
Sekreterare

Elsa Weiss
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.
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Godkännande av dagordning och val av justerare

Upprop genomförs och dagordning godkänns med följande tillägg    
§ 88 Fråga om återtagande av beslut om gemensamt 
verksamhetsstöd för VON och IAN.

Utöver ordförande Jeanette Lindblom ska Elsa Weiss justera dagens 
protokoll. Ersättare är Thomas Höjland.

_ _ _ _ 
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§ 77 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag
(VON-2021-00007-74)

Ärendet 
Helena Duvemo, personalkonsulent, presenterar 
arbetsmiljökartläggningen som Kommunhälsan genomfört på 
uppdrag av förvaltningsdirektör Marie Lissäng. Enhetschefer i fyra 
geografiska områden, legitimerad personal, biståndshandläggare 
inom äldreomsorgen samt enhetschefer och biståndshandläggare 
inom stöd och omsorg är de grupper som deltagit i 
arbetsmiljökartläggningen. Syftet med arbetsmiljökartläggningen var 
att få en nulägesbild och behovsinventering samt möjliggöra 
processarbete som ledare och medarbetare är delaktiga i. I 
kartläggningen har ArbetsmiljöProfilen® använts vilken ger en bild 
av den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöprofilen kan identifiera de områden som behöver 
utvecklas för att skapa en bättre arbetsmiljö samt urskilja starka sidor 
för att gynna utveckling. Arbetsmiljöprofilen används som ett 
verktyg för att genomföra och följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Frågorna har besvarats digitalt och anonymt av 
varje enskild medarbetare. Resultaten presenteras för nämnden på 
gruppnivå samt för hela organisationen. Vård- och omsorgsnämndens 
ordförande, Mikael Westin, och förvaltningsdirektör, Marie Lissäng, 
har fått en ingående redovisning av resultatet. För övriga ledamöter 
och ersättare i nämnden presenteras resultatet på en övergripande 
nivå.  

Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, presenterar en åtgärdsplan inom 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg. Inom stöd och omsorg är fokus 
på att stärka rättssäkerheten och att besluten ska utgå från den 
enskildes aktuella behov av stöd. Medarbetarnas synpunkter ska tas 
tillvara i en ny organisation. Kvalitet och ekonomi är bärande i 
organisationen. Professionen ska hållas samman under 
verksamhetschefer och enhetschefer som kan området. Förvaltningen 
arbetar med att ta fram roll- och uppdragsbeskrivningar för ledning 
och medarbetare samt att ta fram kompetensutvecklingsplaner. 
Kompetenssatsningar kommer att påbörjas utifrån behoven och en 
genomlysning av det gemensamma verksamhetsstödet för individ- 
och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden pågår. 
Inom stöd och omsorg har förvaltningssamverkangrupp (FSG) 
förhandlat ny organisation inom äldre och myndighet. Dessutom 
håller förvaltningen på att ta fram förslag på stöd till 
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verksamhetschefer istället för nuvarande stöd i form av biträdande 
verksamhetschefer. 

Matthias Brian, specialistläkare, informerar om Mellannorrlands 
Hospice. Nämnden får allmän information om palliativ vård. Palliativ 
vård är hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja 
livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller 
skada. Vården tar hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. 
Mellannorrlands Hospice är en enhet för inneliggande, specialiserad 
palliativ vård för individer med komplexa symtom och/eller en 
livssituation med särskilda vård och omsorgsbehov förorsakade av en 
aktiv, progredierande och långt framskriden sjukdom med begränsad 
livslängd. Vården fokuserar på lindring och livskvalitet. 
Mellannorrlands Hospice är en idéburen vårdorganisation
utan vinstintresse. Driften sker genom ett vårdavtal med Region
Västernorrland och flera av kommunerna i regionen.

_ _ _ _
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§ 78 Lägesrapport fördjupad samverkan i 
Indal-Liden
(VON-2020-00151-15)

Ärendet
Informationsärende. Hans Wiklund, projektledare/samordnare, 
informerar om fördjupad samverkan i Indal-Liden. Nämnden får 
information om förändringsarbetet, olika samverkansformer samt 
digital god och nära vård där följande behovsområden identifierats: 

 Kommunikation
 Stöd och insatser
 Kunskap och information
 Hälsa och trygghet

_ _ _ _
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§ 79 Information
(VON-2021-00007-73)

Ärendet
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om den finska 
avdelningen på Kristinelunds särskilda boende som varit igång under 
fyra månader. Från och med 29 september 2021 upphör föreskrifter 
och allmänna råd om covid-19. I vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter behöver vi fortsättningsvis tänka på att förebygga 
smittspridning av covid-19 samt att göra riskbedömningar. I nuläget 
är det en anställd och en omsorgstagare i vård- och omsorgsnämnden 
som är konstaterad smittad av covid-19. Vidare får nämnden 
information om att kommunens upphandlingsenhet arbetar med 
avtalet för Mellannorrlands Hospice. 

_ _ _ _
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§ 80 Delårsrapport 2 vård- och omsorgsnämnden 
2021
(VON-2021-00055-20)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapport för januari – augusti 2021,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
handläggning.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-augusti 
2021 ett positivt resultat om + 0,6 miljoner kronor (Mkr), vilket 
innebär en verksamhet och ekonomi i balans för perioden. Tidigare 
ekonomisk obalans under året, vilken kulminerade i maj månad med 
ett negativt resultat om - 85 miljoner kronor, har sedan successivt 
återhämtats till sin helhet under följande månader. 

Jämfört med resultatet motsvarande period föregående år om - 118,9 
miljoner kronor redovisas en resultatförbättring med 119,5 miljoner 
kronor. 

Förvaltningen redovisar i anslutning till delårsrapporten för perioden 
januari-augusti 2021  en reviderad prognos med en beräknad negativ 
avvikelse om - 9,0 miljoner kronor mot budget vid årets slut. 
Prognosen inkluderar merkostnader för Covid-19. Den negativa 
obalansen i prognosen härrör i sin helhet från Omsorgen om 
funktionshindrade och där främst avseende boenden samt personlig 
assistans.
 
Den reviderade prognosen baseras på den positiva 
resultatutvecklingen samt det intensifierade arbetet med verkställighet 
av åtgärder som pågår inom förvaltningen.  Positiva ekonomiska 
effekter med resultatförbättring och nettokostnadsminskning kan för 
perioden följas i synnerhet inom äldreomsorgen.
 
Ett fortsatt intensifierat arbetet pågår dock vidare inom förvaltningen 
med verkställighet av beslutade samt ytterligare åtgärder för att 
säkerställa en varaktig verksamhet och ekonomi i balans. 

Den främsta osäkerhetsfaktorn som bedöms i prognosen är fortsatt 
Coronapandemins utveckling och där, ur ett ekonomiskt perspektiv, 
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finansiering av merkostnaderna för Covid-19. 

Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
med följande tilläggsattsats:

Att förvaltningen genomför kontinuerliga undersökningar gällande 
brukarnöjdheten inom kommunens regi. 

Ann-Christine Meiding (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.

Patrik Gustavsson (M) instämmer i Sverigedemokraternas yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Kevin 
Sahlin (SD) med fleras förslag och dels Ann-Christine Meiding (S) 
förslag. Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
enligt Ann-Christine Meiding (S) förslag. 

Reservation
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00055-20 - Delårsrapport 2 vård- 

och omsorgsnämnden 2021
 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-

09-15 § 45 Delårsrapport 2 vård- och omsorgsnämnden 2021 
 Bilaga Delårsrapport 2 VON
 Bilaga Intern kontroll delrapport 2 2021
 Bilaga aktiviteter delårsrapport 2
 Bilaga Administrator - Följa upp indikatorer ver. 2
_ _ _ _
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§ 81 Svar på revisionsrapport om välfärdsteknik
(VON-2021-00139-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens svar på KPMG´s revisionsrapport om 
välfärdsteknik samt överlämna svaret till kommunens revisorer.

Ärendet
KPMG har av Sundsvalls kommuns förtroendevalda revisorer fått i 
uppdrag att granska kommunens styrning av verksamhetsutveckling 
med hjälp av digital välfärdsteknik. Syftet med granskningen är att 
bedöma om kommunstyrelsen, individ- och arbetsmarknadsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden har säkerställt att 
verksamhetsutveckling genom införande av välfärdsteknik är 
ändamålsenlig. KPMG´s sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsen och nämnder har säkerställt att 
verksamhetsutveckling genom införande av välfärdsteknik är 
ändamålsenlig men att det finns vissa områden att förstärka.
Förvaltningen gör bedömningen att revisionsrapporten från KPMG i 
huvudsak ger en korrekt och rättvisande beskrivning av samtliga 
områden som redovisas i rapporten. Förvaltningen har i svaret 
kommenterat de rekommendationer som KPMG ger. Vård- och 
omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens svar 
på KPMG:s revisionsrapport om välfärdsteknik samt överlämna 
svaret till kommunens revisorer. 

Överläggning
Jeanette Lindblom (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.

Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut och önskar lämna följande protokollsanteckning:
” Moderaterna anser att det är viktigt att den personliga integriteten 
bibehålls även vid användning av välfärdsteknik tillika att 
kontinuiteten av omsorgen säkerställs vid haveri."

Kevin Sahlin (SD) instämmer i Moderaternas protokollsanteckning. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
Jeanette Lindblom (C) med fleras förslag. Ordförande finner att vård- 
och omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget. Vidare medges att 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning
Patrik Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:

” Moderaterna anser att det är viktigt att den personliga integriteten 
bibehålls även vid användning av välfärdsteknik tillika att 
kontinuiteten av omsorgen säkerställs vid haveri."

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00139-2 - Svar på revisionsrapport 

om välfärdsteknik
 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-

09-15 § 49 Svar på revisionsrapport om välfärdsteknik 
 Bilaga Rapport kommunens införande av digital välfärdsteknik
_ _ _ _
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§ 82 Vård- och omsorgsnämndens synpunkter på 
förslag till Översiktsplan Sundsvall 2040
(VON-2021-00015-16)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens remissvar på förslaget till Översiktsplan 
Sundsvall 2040,

att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen för fortsatt 
handläggning. 

Ärendet
Sundsvalls kommun har beslutat att uppdatera gällande översiktsplan 
under denna mandatperiod. Samråd pågår därför om Översiktsplan 
Sundsvall 2040, enligt PBL kap 3, lag 2020:76, och synpunkter ska 
lämnas senast 30 september 2021. Kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott ansvarar för politisk ledning under processen med 
att ta fram planen och den färdiga planen ska slutligen antas av 
kommunfullmäktige.

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens 
remissvar på förslaget till Översiktsplan Sundsvall 2040 och uppdra 
till förvaltningen att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen.

Överläggning 
Ann-Christine Meiding (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.

Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut och önskar lämna följande protokollsanteckning:
” Moderaterna anser att tillgången till tomter för bygga bl.a. 
äldreboenden eller trygghetsboenden är en prioriterad fråga.”

Kevin Sahlin (SD) yrkar på följande ändringsyrkande under rubriken 
2. Utemiljö i förvaltningens övervägande i tjänsteskrivelsen: 
Det är viktigt att de gröna områdena i anslutning till äldre- och 
trygghetsboenden är väl skötta. 

Vidare önskar han lämna följande protokollsanteckning:

”Sverigedemokraterna anser att det är av värde att de gröna 
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områdena i anslutning till äldreboenden eller trygghetsboenden är 
väl skötta.”

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Ann-
Christine Meiding (S) med fleras förslag, och dels Kevin Sahlin (SD) 
förslag. Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
enligt Ann-Christine Meiding (S) med fleras förslag. Vidare medges 
att protokollsanteckningar får lämnas. 

Protokollsanteckningar
Patrik Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:

” Moderaterna anser att tillgången till tomter för bygga bl.a. 
äldreboenden eller trygghetsboenden är en prioriterad fråga.”

Kevin Sahlin (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

”Sverigedemokraterna anser att det är av värde att de gröna 
områdena i anslutning till äldreboenden eller trygghetsboenden är 
väl skötta.” 

Reservation
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00015-16 - Vård- och 

omsorgsnämndens synpunkter på förslag till Översiktsplan 
Sundsvall 2040

 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-
09-15 § 48 Vård- och omsorgsnämndens synpunkter på
förslag till Översiktsplan Sundsvall 2040

 Bilaga Missiv samråd Översiktsplan Sundsvall 2040
 Bilaga Sändlista Översiktsplan Sundsvall 2040 - samråd maj 

2021
_ _ _ _
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§ 83 Svar på motion (M) – Undersökning för äldre 
döva, blinda eller dövblinda att bo på samma 
boende 
(VON-2021-00147-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad 
samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
handläggning. 

Ärendet
Moderaterna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion som 
handlar om att initiera en kartläggning av vilket behov äldre döva, 
blinda eller dövblinda har att bo på samma boende. Dessutom 
föreslås att nämnden kartlägger personalens kompetens inom 
området för en god omsorg till målgruppen. Dessutom ska nämnden 
initiera en förfrågan till Sundsvalls grannkommuner vilka behov 
dessa har inom ovanstående grupp. 

Utifrån aktuell motion har förvaltningen fört en intern dialog med 
berörda verksamheter, både äldreomsorg och stöd och omsorg. En 
inledande kontakt har även tagits med andra kommuner i länet. 
I Sundsvalls kommun finns det idag bara ett fåtal personer som är 
helt döva eller blinda och som har insatser från äldreomsorgen. Inom 
Stöd och omsorg finns det något fler. En kort redogörelse görs i 
tjänsteskrivelsen kring den kompetens som personalen har för dessa 
grupper. Förvaltningen bedömer att den anpassning och stöd som ges 
till målgruppen i dag är tillräcklig.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt överlämna 
svaret till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Patrik 
Gustavsson (M) förslag. Ordförande finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00147-2 - Svar på motion (M) - 

Undersökning för äldre döva, blinda eller dövblinda att bo på 
samma boende

 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-
09-15 § 47  Svar på motion (M) – Undersökning för äldre
döva, blinda eller dövblinda att bo på samma boende

 Bilaga Motion (M) om undersökning för äldre döva, blinda eller 
dövblinda att bo på samma boende

_ _ _ _
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§ 84 Uppföljningsplan för privata utförare av 
hemtjänst i Sundsvall
(VON-2020-00093-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av hemtjänst i Sundsvalls kommun.

Ärendet
Riksdagen beslutade 2015 om förändringar i kommunallagen med 
syfte att uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver 
verksamhet på uppdrag av kommunen ska bli bättre. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019 anta ett program med mål och 
riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av 
privata utförare. Utifrån detta har vård- och omsorgsförvaltningen 
tagit fram ett förslag på uppföljningsplan av privata utförare av 
hemtjänst. Uppföljningsplanen föreslås gälla från och med 2022. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag 
på riktlinjer för uppföljning av privata utförare av hemtjänst i 
Sundsvalls kommun. 

Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut och önskar lämna en 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 medges att 
protokollsanteckning får lämnas.
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Protokollsanteckning 
Patrik Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:

”Moderaterna anser att det är bra att uppföljningsplaner finns 
oavsett utförare.”

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2020-00093-2 - Uppföljningsplan för 

privata utförare av hemtjänst i Sundsvall
 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-

09-15 § 46 Uppföljningsplan för privata utförare av
hemtjänst i Sundsvall

 Bilaga Uppföljningsplan privata utförare av hemtjänst rev aug-21
_ _ _ _
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§ 85 Svar på remiss av betänkandet Ombuds 
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och 
förenklad behörighetskontroll inom vården 
(VON-2021-00127-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att avge remissvar på betänkandet Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården till 
Socialdepartementet. 

Ärendet
Regeringen beslutade 2019 att tillsätta en särskild utredare med 
uppdrag att utreda och lämna förslag som rör 
personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Regeringen beslutade vidare 2020 att ge den särskilde 
utredaren i uppdrag att även se över behovet av att göra ändringar i 
förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-
förordningen) samt vid behov även föreslå nödvändiga ändringar av 
den. Utredningen har nu mynnat ut i ett betänkande (SOU 2021:39) 
som skickats på remiss och Sundsvalls kommun har fått möjlighet att 
yttra sig över förslagen.

I utredningen föreslås att vård- och omsorgsgivare, med patienters 
eller omsorgsmottagares medgivande, ska få ge andra fysiska 
personer (ombud) elektronisk tillgång till patientuppgifter och 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I utredningen 
föreslås vidare att de flesta uppgifterna i Socialstyrelsens register 
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska göras öppet 
sökbara via internet. Syftet är att utifrån patientsäkerhetens skull 
underlätta behörighetskontroll och sökningar ska endast kunna ske 
utifrån person- eller samordningsnummer.

Förvaltningens förslag till svar på remissen bifogas detta 
tjänsteutlåtande.
 

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-2021-00127-2 - Svar på remiss av 

betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och 
förenklad behörighetskontroll inom vården

 Bilaga Förvaltningens svar på betänkande Ombuds tillgång
 Bilaga SOU 2021_39_webb.pdf
 Bilaga Remiss av betänkande SOU 2021-39.pdf
_ _ _ _
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§ 86 Ändringar i vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning
(VON-2021-00004-15)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att uppdatera vård- och omsorgsnämndens delegationsordning enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendet
Med anledning av ny organisation från och med 2021-10-01 behöver 
vård- och omsorgsnämndens delegationsordning justeras.

Chef nivå 2 som i nuvarande organisation omfattar titlarna 
områdeschef, verksamhetschef hälso- och sjukvård samt 
verksamhetschef stöd och omsorg försvinner och ersätts med 
verksamhetschef. Chef nivå 4 som i nuvarande organisation är 
enhetschef och myndighetschef förändras genom att myndighetschef 
försvinner och på chef nivå 4 är det enbart enhetschef som är 
beslutsfattare. Samordnare för myndighetsutövning inom 
äldreomsorg ersätts med titeln samordnare för myndighetsutövning. 
Se sida 5 under rubrik 1.5 Beslutsnivå/beslutsfattare i nämndens 
delegationsordning.   

Under rubrik 3.5 Administrativa ärenden och yttranden ska 
samordnare läggas till som delegat när det gäller yttranden till 
domstol i samband med överklagan av delegeringsbeslut. 

3 Yttrande till domstol i 
samband med 
överklagande av 
delegeringsbeslut 

46 § FL Närmast överordnad 
chef
Samordnare

Under rubrik 3.6 Utlämnande av allmänna handlingar punkt 4, på 
sida 13 i delegationsordningen ska beslut att pröva begäran om 
utlämnande av patientjournal eller uppgifter ur en patientjournal 
delegeras till dokumentationsutvecklare hälso- och sjukvård. I 
nuläget är det verksamhetschef hälso- och sjukvård som har denna 
delegation. 
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4 Beslut att pröva begäran 
om utlämnande av
patientjournal eller 
uppgifter ur en 
patientjournal

Verksamhetschef hälso- och 
sjukvård
Dokumentationsutvecklare 
hälso- och sjukvård

På sida 16 i delegationsordningen under rubrik 4. Omsorg enligt 
socialtjänstlagen (SoL) ska samordnare läggas till som delegat i 
beslut enligt punkt 4-6 och texten ”I samråd med områdeschef” ska 
tas bort. 

4 Beslut om hjälp i 
hemmet i form av 
hemtjänst över 60 
h/mån

4 kap. 1 
§ SoL

Chef nivå 4
Samordnare

5 Beslut om bistånd i 
form av särskilt 
boende för service 
och omvårdnad

4 kap. 1 
§ SoL

Chef nivå 4
Samordnare

*I samråd med områdeschef

6 Beslut om bistånd 
till korttidsboende 
(vård, behandling, 
avlösning)

4 kap. 1 
§ SoL

Chef nivå 4
Samordnare

*I samråd med områdeschef 
Korttidsboende i anslutning 
till utskrivning från sjukhus 
fattas på max 14 dgr.

Under rubriken 10. Personaladministrativa ärenden ska följande 
kommentarer ”Servicecenter HR är behjälplig”, ”Beslut efter 
samråd med Servicecenter HR” samt ”Stöd ges av LAS-
administrationen på Servicecenter HR” tas bort. Detta då 
enheten Servicecenter HR inte finns kvar längre. Under 
rubriken 10.1 Anställning ska beslut enligt punkt 7 och 14, 
beslut om avsked, uppsägning, längre avstängning samt beslut 
om disciplinpåföljd delegeras till chef nivå 2. Tidigare 
delegat har varit chef nivå 1. Under rubriken 10.2 Samverkan 
och förhandling ska beslut enligt punkt 16, tecknande av 
enskilt avtal med arbetstagare i samband med anställnings 
upphörande delegeras till chef nivå 2, tidigare delegat har 
varit chef nivå 1. 

14 Disciplinpåföljd 
(skriftlig varning)

Chef nivå 2 Beslut efter samråd med 
Servicecenter HR
Texten ovan ska tas bort

7 Avsked, uppsägning 
(arbetsbrist, 
personliga skäl), 
längre avstängning

Chef nivå 2 Beslut efter samråd med 
Servicecenter HR
Texten ovan ska tas bort
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16 Tecknande av 
enskilt avtal med 
arbetstagare i
samband med 
anställnings 
upphörande

Chef nivå 2 Beslut efter samråd med 
Servicecenter HR
Texten ovan ska tas bort

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-2021-00004-15 - Ändringar i vård- och 

omsorgsnämndens delegationsordning
 Bilaga Justeringar delegationsordning vård- och 

omsorgsnämnden  - senast uppdaterad juni 2021
_ _ _ _
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§ 87 Anmälan av delegationsbeslut - HR
(VON-2021-00004-14)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll § 87 den 28 september 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 
september 2021 anmäls anställningsbeslut som fattats med stöd av 
delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen mellan perioden 
2021-06-10 – 2021-09-15 med delegationsnummer 977/2021 – 
1375/2021.

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-2021-00004-14 - Anmälan av 

delegationsbeslut - HR
 Bilaga Anmälan av anställningsbeslut till vård och 

omsorgsnämnden HR
 Bilaga Anmälan till vård och omsorgsnämnden 1 aug - 15 sep
_ _ _ _

§ 88    Fråga om återtagande av beslut om 
gemensamt verksamhetsstöd för VON och IAN
(VON-2021-00153-1)
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Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att återta sitt beslut från 2019-09-30 
avseende att det ska vara ett gemensamt verksamhetsstöd för de båda 
förvaltningarna individ- och arbetsmarknadsförvaltningen samt vård- 
och omsorgsförvaltningen med organisatorisk placering inom vård- 
och omsorgsnämnden (VON),

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att överlåta till de både 
nämnderna individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) och vård- 
och omsorgsnämnden (VON) att besluta om hur verksamhetsstödet 
ska organiseras inom respektive förvaltning.

Ärendet
Under våren 2021 initierade förvaltningsdirektörerna för vård- och 
omsorgsförvaltningen samt individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
en översyn av det gemensamma verksamhetsstödet. Översynen 
genomförs av konsulter och är ännu inte klar, men man har under det 
arbete som genomförts inhämtat en stor mängd tankar och 
synpunkter från både medarbetare inom det gemensamma 
verksamhetsstödet och personer i ledningsfunktion som regelbundet 
är i behov av verksamhetsstödjande insatser. Så här långt i översynen 
framgår att det kommer att finnas behov av att göra förändringar för 
att anpassa stödet så att det möter de behov som uttrycks. Det finns 
idag inget förslag på alternativ organisation men det som står klart är 
att vissa funktioner kommer att behöva flyttas eller göras om för att 
möta de behov som förvaltningarna har. Vissa delar kan även fortsatt 
komma att behöva vara gemensamt organiserade för att göra störst 
nytta och skapa tydlighet, medan man nu ser över om det finns 
vinster att andra får en närmare verksamhets- eller 
förvaltningstillhörighet.

För att kunna agera på de analyser som nu görs och eventuellt 
organisera om för att möta förvaltningarnas behov behöver 
kommunfullmäktige återta det beslut om gemensamt 
verksamhetsstöd med tillhörande organisatorisk tillhörighet som 
fattades 2019-09-30 § 171 Förändringar av 
förvaltningsorganisationen för FAVI och socialtjänsten.

Överläggning 
Jeanette Lindblom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
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Patrik Gustavsson (M) yrkar på att ärendet återremitteras på grund av
att ingen organisationsplan är framtagen och att ingen
konsekvensbeskrivning är gjord på densamma. Förvaltningen
uppmanas att skyndsamt återkomma till nämnden med ett uppdaterat
förslag. 

Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till Patrik Gustavsson (M) förslag. 

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
idag. Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
hennes eget förslag. Ordförande finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.

Reservationer
Patrik Gustavsson (M) och Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00153-1 - Fråga om 

återtagande av beslut om gemensamt verksamhetsstöd för 
VON och IAN

 Bilaga protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 2021-09-15 § 50 Fråga om återtagande av beslut 
om gemensamt verksamhetsstöd för VON och IAN

 Bilaga Protokollsutdrag KF 2019-09-30 §171
 Bilaga Slutrapport - förändringar av 

förvaltningsorganisationen v 1.1


