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Justering
Utöver ordförande ska Polina Janson Larsson justera dagens
protokoll. Ersättare är Patrik Gustavsson.
____
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§ 100 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag
(VON-2021-00007-92)
Ärendet
Elisabeth Jonsson, metodutvecklare, informerar om en kartläggning
av förekomst av skydds- och begränsningsåtgärder inom stöd och
omsorg som gjorts i nämndens verksamheter. Insatser enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är frivilliga och
förutsätter samtycke från den enskilde och innebär att man inte kan
vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Exempel på skydd- tvångsoch begränsningsåtgärder är låsta dörrar i ett boende, användning av
brickbord, bälte, grensele, avstängda spisar eller inlåsning av
exempelvis medicin/kontanter. När det handlar om skyddsåtgärder
har den enskilde alltid samtyckt till en åtgärd. Tvångs- och
begränsningsåtgärder handlar om att vidta åtgärder mot personens
vilja och utan samtycke.
Förvaltningen har gjort en övergripande sammanställning av
begränsningsåtgärders förekomst på våra 39 gruppbostäder och 8
servicebostäder. Begränsningar förekommer i 33 av 39 gruppboenden
och åtgärder inom hälso- och sjukvård (HSL) förekommer i 40 av 47
gruppbostäder/servicebostäder. När det gäller icke tillåtna åtgärder
pågår ett arbete med att ta bort åtgärderna i ett flertal boenden. I
december ska förvaltningen följa upp arbetet.Vidare får nämnden
information om utbildningssatsningen pedagogiskt förhållnings- och
arbetssätt (PFA). PFA innebär att utgå från varje persons färdigheter
och svårigheter för att skapa förutsättningar till en tillvaro där
personens färdigheter används och svårigheter kompenseras.
Jolanta Sörebäck, verksamhetschef, Julia Karlsson,
kompetensutvecklare, Anita Bdioui, verksamhetschef och Helena
Holm, enhetschef, informerar om statsbidragen på 150 miljoner som
rullat in som ett välkommet tillskott till nämndens verksamheter
under år 2020-2021. Äldreomsorgslyftet är det projekt som tilldelats
mest statsbidrag. Sundsvalls kommun har tilldelats 35,9 miljoner
kronor år 2021 till äldreomsorgslyftet vilket kan användas till
lönekostnader för medarbetare inom äldreomsorg för
kompetensutveckling. Förvaltningen har hittills använt 5,9 miljoner
och beräknas kunna utnyttja ca 10 miljoner kronor av statsbidraget.
____
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§ 101 Information från förvaltningen
(VON-2021-00007-91)
Ärendet
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om vaccination mot
covid-19 och säsongsinfluensa. Vård- och omsorgspersonal inom
hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende för äldre (SÄBO)
rekommenderas en tredje påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.
Sedan tidigare rekommenderas årlig vaccination mot
säsongsinfluensa till vård- och omsorgspersonal. Eftersom anställda
inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård nu rekommenderas en
påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 och vaccin mot
säsongsinfluensa är det av praktiska och ekonomiska skäl mest
ändamålsenligt att administrera båda vaccinerna
vid samma tillfälle. Vaccinationer av personal kommer att påbörjas
från och med den 6 december 2021.
Vidare får nämnden information om att förvaltningen har avbrutit
avtalet kring trygghetslarm som upphandlades i våras eftersom att
batteritiden i larmen för personer som bor i ordinärt boende inte
räcker till. En ny upphandling kommer att genomföras.
Annika Eriksson, tf. verksamhetschef, informerar om att
införandeprojektet för verksamhetssystemet Treserva har stoppats.
Helena Wersén, HR-chef, informerar om det systematiska
arbetsmiljöarbetet och uppföljning av det.
Patrik Gustavsson (M) ställer två frågor kring nämndens beslut från
den 26 maj 2021 § 51 Översyn ersättning personlig assistans
enligt LSS. Där nämnden beslutade att godkänna förvaltningens
förslag till reviderad ersättning för personlig assistans enligt LSS.
Den 8 och 11 november inkom synpunkter på beslutet till
förvaltningen och nämndens ordförande. Den 17 november fick alla
nämndens ledamöter information om att beslutet kring att inte ersätta
merkostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents
sjukfrånvaro strider mot lagstiftningen och har uppmanats av jurist
som företräder ett antal bolag i Sundsvall att riva upp beslutet. Patrik
Gustavsson (M) frågar förvaltningen hur kommunens jurist ställer sig
till juristens invändningar mot beslutet samt hur kommunens jurist
ställer sig till det beslut som nämnden fattade i maj. Marie Lissäng,
förvaltningsdirektör, svarar att hon inte har haft tid att sätta sig in i
frågan då hon har haft semester.
Justerandes signatur
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Mats Abramson, lokalstrateg, informerar om att evakuering av
omsorgstagare på Solhaga och Ljustagårdens särskilda boenden för
äldre kommer behöva inledas på grund av omfattande renoveringar
av dessa boenden.
Solhaga kommer att byggas ut med ca 100 platser vilket beräknas
vara klart år 2024. Preliminär byggstart är i mars/april 2022. Under
byggtiden kommer sprängningar och markarbeten att utföras vilket
innebär att sju personer som bor på Solhaga kommer behöva flytta.
Det finns lediga lägenheter på Almedalens tidigare särskilda boende
och förvaltningen har därför planerat att personer som bor på Solhaga
kommer flytta till Almedalen under en period av ungefär 1 år.
Renovering av Ljustagårdens särskilda boende är också på gång och
det är väldigt omfattande åtgärder som behöver göras. Vilket innebär
att 31 personer inte kommer kunna bo på Ljustagården under
renoveringen. Fem personer från Ljustagården kommer att kunna bo
på Almedalen medan övriga 26 omsorgstagare kommer att få
möjlighet att bo på tidigare Bruksgården. Preliminär byggperiod för
Ljustagården är mellan januari 2022 – augusti 2022.
Förvaltningen fick för ungefär en vecka sedan information om
tidsplanerna för dessa byggprojekt. Totalkostnad för evakueringen
beräknas bli ca 2,5-3 miljoner kronor.
____
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§ 102 Månadsrapport oktober 2021
(VON-2021-00055-27)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna månadsrapport oktober 2021 för vård- och
omsorgsnämnden.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-oktober
2021 ett negativt resultat om - 12,4 miljoner kronor (Mkr). Den
ekonomiska obalansen under året, vilken kulminerade i maj månad
med ett negativt resultat om - 85 miljoner kronor, har successivt
återhämtats under efterföljande månader. Jämfört med resultatet
motsvarande period föregående år om – 155,1 miljoner kronor
redovisas en resultatförbättring med 142,7 miljoner kronor.
Prognosen ligger kvar på oförändrad nivå sedan den andra
delårsrapporten 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 avser verksamheten
Omsorgen om funktionshindrade och där främst boenden samt
personlig assistans.
Den främsta osäkerhetsfaktorn som bedöms i prognosen är fortsatt
Coronapandemins utveckling och där, ur ett ekonomiskt perspektiv,
finansiering av merkostnaderna för Covid-19. Ackumulerad
nettokostnad för Covid-19 för perioden januari-september 2021
uppgår till 54,4 miljoner kronor, jämfört med 93,9 miljoner kronor
motsvarande period föregående år.
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. Åtgärdsplanen har, lika
som för 2020-års åtgärdsplan, fortsatt ett större inslag av strategiska
åtgärder jämfört med tidigare års åtgärdsplaner. För att säkerställa
tillräcklig ekonomisk effekt har åtgärdsförslag lagts med en högre
beräknad ekonomisk effekt jämfört med den bedömda ingående
ekonomiska obalansen för år 2021. 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.
Justerandes signatur
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Åtgärdsplanens målsättning för år 2021 är en ekonomisk effekt om 67
miljoner kronor. Den ekonomiska målsättningen för året är redan helt
uppnådda vad gäller Nämnd, ledning och verksamhetsstöd,
Utskrivningsklara inom äldreomsorgen, Strategiska åtgärder
äldreomsorg samt Myndighet med anpassning av insatser. Övriga
åtgärder är i nivå med målen för perioden.
Ett fortsatt intensifierat arbetet pågår vidare inom förvaltningen med
verkställighet av beslutade samt ytterligare åtgärder för att säkerställa
en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi i balans.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00055-27 - Månadsrapport oktober
2021
 Bilaga Månadsrapport VON oktober 2021
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-24

9

§ 103 Verksamhetsplan 2022, Vård- och
omsorgsnämnden
(VON-2021-00175-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2022,
med följande ändring, att orden brukare/brukarens och
hemtjänsttagare/hemtjänsttagarens byts ut mot orden vård- och
omsorgstagaren/vård- och omsorgstagarens.
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta in förändringarna
redaktionellt i texten.
Ärendet
Förslaget behandlar verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden
2022. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
förslaget till verksamhetsplan för år 2022.
Bakgrund
Verksamhetsplanens syfte är att styra verksamheten. Nämnden ska i
planen berätta hur de avser att under det kommande året fullfölja sitt
grunduppdrag – de olika verksamhetsområden som nämnden enligt
reglemente och lagstiftning har ansvar för. De ska också berätta hur
de avser att bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls.
Grunduppdraget beskriver nämndens uppdrag enligt lagstiftning,
avseende de nämndens fem olika verksamhetsområden: myndighet,
äldreboende, hemtjänst, stöd- och omsorg samt hälso- och sjukvård.
Till kommunfullmäktiges mål har nämnden kopplat tio nämndmål
och i verksamhetsplanen beskrivs det hur de kommer att följas upp.
Det ska sedan under året avspeglas i de uppföljningar som sker
(delårsrapporter och årsrapporter). Metoder för uppföljning väljer
nämnden själv.
Förslag på verksamhetsplan
Utifrån grunduppdraget och kommunfullmäktiges prioriterade
områden har förvaltningen föreslagit följande målsättningar i vårdoch omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2022.
Grunduppdrag
Nämndens grunduppdrag enligt lagstiftning är beskrivet.
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges mål
- Huvudprioritering: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor
mellan sundsvallsborna, såväl kvinnor som män, ska utjämnas.
Nämndsmål: Medverka till att målsättningarna i "program för social
hållbarhet" uppnås.
-

En trygg vård och omsorg: Alla kvinnor och män i Sundsvall
som har behov erbjuds en äldreomsorg av hög kvalitet.

Nämndsmål: Nämnden ska verka för att alla medborgare i
Sundsvall som har behov av insatser från vård och
omsorgsförvaltningen kan leva och bo självständigt, upplever
delaktighet, är trygga och säkra samt erbjuds en aktiv och
meningsfull tillvaro.
Nämndsmål: Nämnden ska verka för att använda digitaliseringens
möjligheter för att förbättra kvalitén och öka tryggheten för
personer som är i förvaltningens verksamheter.
-

Ett Sundsvall som växer: Sysselsättningen ska öka bland
kvinnor och män i Sundsvall.

Nämndsmål: Nämnden ska bidra till ökad sysselsättningsgrad för
personer med funktionsnedsättning.
Nämndsmål: Nämnden ska verka för att öka andel anställda med
heltidssysselsättning.
-

En kommunorganisation i framkant: Sundsvalls kommun har
god förmåga att tillgodose kompetensförsörjning på kort och
lång sikt.

Nämndsmål: Nämnden har arbetat fram kompetensförsörjningsplan
år 2022, för perioden år 2023-2030.
Nämndsmål: Nämnden ska stärka och renodla undersköterskerollen.
-

En kommunorganisation i framkant: Sundsvalls kommun
bedriver ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet samt mångfald som leder till minskad sjukfrånvaro.

Nämndsmål: Nämndens sjukfrånvaro bland kvinnor och män är
som högst 7,9 %.
Justerandes signatur
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Årets resultat ska vara positivt.

Nämndsmål: Nämnden ska ha en stabil ekonomi i balans med
långsiktig hållbarhet.
Nämndsmål: Nämnden ska verka för en hög effektivitet där både
resurser och kvalitet vägs in.
I verksamhetsplanen redovisas framgångsfaktorer för att nå dessa
målsättningar; indikatorer för uppföljning, åtgärdsplan samt vilka
externa och interna samverkan som krävs.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förslaget
till verksamhetsplan för år 2022.
Överläggning
Rolf Nordin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
verksamhetsplan och mål med följande ändring: orden
brukare/brukarens och hemtjänsttagare/hemtjänsttagarens byts ut mot
orden vård- och omsorgstagaren/vård- och omsorgstagarens samt att
förvaltningen får i uppdrag att arbeta in detta redaktionellt i texten.
Patrik Gustavsson (M) stödjer Rolf Nordin (S) tilläggsyrkande
gällande de redaktionella ändringarna.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Rolf
Nordin (S) förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (VON-2021-00175-1) - Verksamhetsplan
2022, Vård- och omsorgsnämnden
 Bilaga – KF mål, nämndmål, indikatorer och aktiviteter till
VP 2022
 Bilaga – Verksamhetsplan 2022
____
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§ 104 Vård- och omsorgsnämndens
lokalbehovsbeskrivning för 2023-2026, med
utblick mot 2030
(VON-2020-00090-25)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till uppdaterad lokalbehovsplan
benämnd Vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsbeskrivning för
2023-2026 med utblick mot 2030,
att anta förvaltningens förslag om att ersätta nämndens tidigare
lokalbehovsplan för 2018-2021, med utblick mot 2030, med Vårdoch omsorgsnämndens lokalbehovsbeskrivning för 2023-2026 med
utblick mot 2030.
Ärendet
Förvaltningen tog 2017 fram en lokalbehovsplan benämnd
Socialnämndens lokalbehovsplan för 2018-2021 med utblick mot
2030 som antogs av dåvarande socialnämnd i november samma år.
Efter detta har Drakfastigheter genomfört en kartläggning1 av
boendena inom Äldreomsorgen och Stöd och omsorg som resulterade
i ett antal förslag till förändringar av nämndens existerande
boendebestånd.
I maj 2020 antog nämnden förvaltningens förslag till plan för
äldreomsorgens boenden 2020-2025 med utblick mot 2030. Samtidigt
uppdrog nämnden till förvaltningen att återkomma med ett förslag till
plan för Stöd- och omsorgsboenden och med en uppdaterad
lokalbehovsplan.
Förslaget är att nämnden antar förvaltningens förslag till uppdaterad
lokalbehovsplan benämnd Vård- och omsorgsnämndens
lokalbehovsbeskrivning för 2023-2026, med utblick mot 2030 och att
nämnden antar förvaltningens förslag om att ersätta nämndens
tidigare lokalbehovsplan för 2018-2021, med utblick mot 2030 med
Vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsbeskrivning för 2023-2026,
med utblick mot 2030.

1

Justerandes signatur

Effektiva lokaler inom Socialförvaltningen, 2018/2019
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Överläggning
Mikael Westin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Michael Westin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
och önskar lämna följande protokollsanteckning:
Liberalerna står bakom planen. Dock anser vi att det är viktigt att
genomförandet sker på ett sätt som medger flexibilitet inför
förändrade förutsättningar. Framförallt är det angeläget att det finns
möjlighet till förändrade driftsformer.
Patrik Gustavsson (M) och Polina Janson Larsson (KD) stödjer
förvaltningens förslag till beslut och Liberalernas
protokollsanteckning.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Protokollsanteckning
Michael Westin (L), Polina Janson Larsson (KD) och Patrik
Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna står bakom planen. Dock anser vi att det är viktigt att
genomförandet sker på ett sätt som medger flexibilitet inför
förändrade förutsättningar. Framförallt är det angeläget att det finns
möjlighet till förändrade driftsformer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (VON-2020-00090-25) - Vård- och
omsorgsnämndens lokalbehovsbeskrivning för 2023-2026,
med utblick mot 2030
 Bilaga Vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsbeskrivning
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-24
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§ 105 Utbyggnad och ombyggnad av
äldreboendet Solhaga
(VON-2020-00090-24)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till utbyggnad och ombyggnation av
befintliga Solhaga inom ramen för beslutad investeringsbudget,
att godkänna den ökade hyreskostnaden/år,
att godkänna den ökade driftkostnaden för 2025-2030.
Ärendet
I november 2019 antog dåvarande socialnämnd, nuvarande Vård- och
omsorgsnämnd, förvaltningens förslag gällande behovet av 380 nya
äldreboendeplatser t.o.m. 2030. Vidare antog nämnden i maj 2020
förvaltningens förslag till plan för äldreomsorgens boenden, 20202025 med utblick mot 2030, där en utbyggnad av boendena Solhaga
och Alnösol ingår.
Förvaltningen förslår nämnden besluta att anta förvaltningens förslag
till utbyggnad och ombyggnad av befintliga Solhaga inom ramen för
beslutad investeringsbudget och godkänna den ökade
hyreskostnaden/år och den ökade driftkostnaden för 2025-2030.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att tillföra medel för en
utbyggnad av äldreboendena Solhaga och Alnösol, uppskattade att
vara klara 2023 respektive 2024/2025. Detta kommer tillföra
kommunen ca 160 nya äldreboendeplatser av nämndens totala behov
av 380 nya platser t.o.m. 2030. Information har även getts till
kommunala pensionärsrådet (KPR), fackliga organisationer och
övriga intressenter.
Överväganden
Idag har det befintliga äldreboendet Solhaga 54 platser varav 6
platser är korttids- och anhörigstödsplatser. Hyreskostnaden är ca 5,1
miljoner kr/år och driftkostnaden ca 33,5 miljoner kr/år.
Den nya utbyggnaden av Solhaga kommer inrymma 108 platser,
varav 99 platser är nya då nio av platserna förs över från befintliga
Solhaga.
Justerandes signatur
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Huset kommer bestå av fem våningsplan med två avdelningar/plan
med vardera 11 platser. En avdelning på femte våningsplanet
kommer dock endast ha nio platser beroende på de byggnadsnormer
som reglerar utbyggnaden av fastigheten. Totalt kommer hela
Solhaga att ha 153 platser.
I projekteringsarbetet med utbyggnaden av Solhaga har förvaltningen
valt att se det befintliga Solhaga och den nya utbyggnaden som en
helhet istället för som två separata byggnader och verksamheter.
Utgångs- punkterna för detta har varit att få till både samordning- och
effektivitetsvinster som ger en långsiktig ekonomisk hållbarhet.
- Allmänna personalutrymmen som kontor, omklädningsrum,
personalrum, lastkaj, sophantering och mathantering blir
gemensamt. Genom sambeställningar ökar kontrollen av vad som
förbrukas, minskar lagerhållningen av varor, det möjliggör bättre
pris på större förpackningar och svinnet minskar. En lastkaj och en
sophantering gör att det bl.a. blir färre transporter och därmed en
minskad klimatpåverkan.
- För att kunna bygga samman dom två byggnaderna måste en
avdelning i det befintliga Solhaga flyttas till bottenplanet i den
nya utbyggnaden. Därmed kommer det finnas två avdelningar på
varje våningsplan i den nya utbyggnaden vilket ger bättre
förutsättningar för samverkan. Det innebär också att man genom
ombyggnationer förlägger dom allmänna personal- och
serviceutrymmena i det nu befintliga Solhaga.
- Sammanbyggnaden gör också att det ur ett brukarperspektiv blir
en bättre tillgänglighet till gemensamhetsutrymmen som ger större
möjligheter till social samvaro, underhållning och träning.
Det ger också möjlighet till en effektivare bemanning och schemaläggning både på dagtid och natt och generellt bättre förutsättningar för samarbete mellan husen och avdelningarna.
- Outnyttjade ytor i befintliga Solhaga kan användas för bl.a.
lokalisering av teknik och drift samt till olika slags förråd för
den utökade verksamheten.
Investeringskostnaden för föreslagen utbyggnad och ombyggnation
av befintliga Solhaga uppskattas till ca 240 miljoner kr, vilket ryms
inom beslutad investeringsbudget.
Den ökade hyreskostnaden/år för föreslagen utbyggnad och
ombyggnation av befintliga Solhaga är uppskattat till preliminärt
Justerandes signatur
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16,4 miljoner kr/år. Baserat på den redan beslutade driftkostnaden för
2023-2024 blir den ökade driftkostnaden för 2025-2030 ca 65
miljoner kr/år
Överläggning
Patrik Gustavsson (M) yrkar att att-sats två och tre i förvaltningens
förslag ändras till följande:
att godkänna den ökade hyreskostnaden från och med besiktningen
är godkänd, samt
att godkänna den ökade driftkostnaden från och med besiktningen är
godkänd.
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till Patrik Gustavsson (M) förslag.
Ann-Christine Meiding (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Polina Janson Larsson (KD) och Michael Westin (L) yrkar bifall till
Patrik Gustavssons (M) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Patrik
Gustavssons (M) med fleras förslag och dels Ann-Christine Meiding
(S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt Ann-Christine Meiding (S) förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (VON-2020-00090-24) - Utbyggnad och
ombyggnad av äldreboendet Solhaga

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-24

17

§ 106 Vård- och omsorgsnämndens remissvar
gällande 2021 års uppföljning av Sundsvalls
kommuns landsbygdsprogram 2021
(VON-2021-00162-2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens remissvar gällande 2021 års uppföljning
av Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram 2021,
att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen för fortsatt
handläggning.
Ärendet
Sundsvalls landsbygdsprogram 2021 har sedan föregående år
reviderats och ska följas upp 2021. Därför ges nämnden nu möjlighet
att lämna en statusrapport på det uppdrag som nämnden ansvarar för i
handlingsplanen, vilket är att säkra att det finns ett äldreboende på
minst en serviceort i varje kommundel.
Bakgrund
Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun antogs av
kommunfullmäktige 2016-09-26 och programmet ska följas upp en
gång per år med start 2017. I landsbygdsprogrammet står det även att
det är gemensamt för Sundsvalls kommunkoncern och att alla
nämnder och bolagsstyrelser är ansvariga för att det genomförs.
Vidare ska de nämnder och bolag som berörs av uppdrag i
handlingsplanen, i samband med uppföljningen, redogöra för statusen
kring dess genomförande.
Överväganden
Utifrån landsbygdsprogrammet har Vård- och omsorgsnämnden
ansvar för att säkra att det finns ett äldreboende på minst en
serviceort i varje kommundel. Det finns idag äldreboenden i varje
kommundel och i de flesta serviceorter, förutom Kovland och
Njurundabommen.
Tillsammans med Drakfastigheter pågår det löpande ett arbete för att
tillskapa ytterligare nya boendeplatser åren 2021-2030 men också för
att se över behovet av att ersätta vissa befintliga boenden p.g.a. att
dessa inte bedöms ändamålsenliga och/eller inte uppfyller kraven på
en god arbetsmiljö. Utgångspunkten för detta arbete är bl.a.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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landsbygdsprogrammet 2021 men också nämndens antagna plan för
äldreomsorgens boenden 2020-2025 med utblick mot 2030.
Det finns olika faktorer som påverkar behovet av äldreboendeplatser
och en av dem är tillgången på alternativa boendeformer, exempelvis
trygghetsboende.. Förvaltningen menar att det är en viktig aspekt
som behöver finnas med i landsbygdsprogrammet även framgent.
I landsbygdsprogrammet framgår det även att kommunen ska vara
öppen för att utveckla och pröva digitala lösningar som kan bidra till
att minskade negativa effekterna av landsbygdens gleshet. Nämnden
har i sin mål- och resursplan 2019 lyft fram att man ska jobba med
digitalisering.
För närvarande pågår ett arbete för att succesivt bygga ut ITinfrastrukturen vid Vård- och omsorgsnämndens egna fastigheter för
att därigenom möjliggöra användningen av välfärdsteknik. Fullt
utbyggd IT-infrastruktur i alla kommunens egna fastigheter samt
upphandling av TV-leverantör planeras vara klart sommaren 2022.
När det gäller de externa fastigheterna, där nämnden har verksamhet,
är det idag svårt att fastställa en konkret tidplan då dessa fastigheter
har helt olika grundförutsättningar. Därför måste en dialog och
förhandling genomföras med respektive fastighetsägare om hur
utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska hanteras, finansieras och
underhållas.
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-2021-00162-2) - Vård- och
omsorgsnämndens remissvar gällande 2021 års uppföljning
av Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram 2021
 Bilaga (VON-2021-00162-1) Uppföljning
Landsbygdsprogram 2020
 Bilaga (VON-2021-00162-1) Landsbygdsprogram 2021, rev
 Bilaga (VON-2021-00162-1) Remissmissiv uppföljning av
landsbygdsprogram 2021
____
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§ 107 Riktlinjer för myndighetsutövning inom
vård och omsorg
(VON-2021-00171-1)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta reviderade riktlinjer för myndighetsutövning inom vård och
omsorg.
Ärendet
Biståndshandläggare inom äldreomsorgen ansvarar för
handläggningen av de beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) som ryms
inom vård och omsorgsförvaltningen. Genom sina bedömningar och i
samråd med beslutsfattare enligt delegationsordning kommer
biståndshandläggarna att avgöra och fördela merparten av den budget
som nämnden tilldelat verksamheten.
Utöver gällande lagstiftning och föreskrifter finns också lokala
riktlinjer som fungerar som ett komplement till rådande lagstiftning.
De ger biståndshandläggarna stöd och vägledning i det praktiska
arbetet med handläggning av ärenden och de ska bidra till
rättssäkerhet och likabehandling avseende myndighetsutövning.
Riktlinjer kan och ska alltid frångås om det föreligger ett behov där
biståndet behöver utformas unikt för att tillgodose ett individuellt
behov. Detta framgår tydligt i riktlinjerna i kapitlet om
biståndsbedömda insatser
Revideringen av dessa riktlinjer har genomförts på uppdrag av
förvaltningsdirektör. Förtydliganden kring bedömningskriterier
gällande särskilt boende och korttidsvård har införts, samt tillägg av
bedömningsgrunder för resor till och från dagverksamhet för
personer med demenssjukdom. Vidare har mindre justeringar i
befintliga kapitel genomförts, bland annat förtydliganden gällande
handläggningsprocessen, utskrivningsklara från slutenvården samt
anmälan om olika missförhållanden.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-24

20

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse (VON-2021-00171-1) - Riktlinjer för
myndighetsutövning inom vård och omsorg
 Bilaga (VON-2021-00171-1) – Riktlinjer för
Myndighetsutövning inom Vård och Omsorg 2.0
____
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§ 108 Vård- och omsorgsförvaltningens
processledare för Ett Sundsvall som håller ihop
(VON-2021-00170-2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att utse en processledare för Ett
Sundsvall som håller ihop.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-11 § 208 Ett Sundsvall som
håller ihop – Organisation och verksamhet att vård- och
omsorgsnämnden ska utse en ansvarig processledare till arbetet med
ett Sundsvall som håller ihop.
Kommunfullmäktige har en utopi om att de sociala skillnaderna i
levnadsvillkor ska utjämnas vilket fastställdes i mål och resursplan
2019-2020 med plan för 2021-2022. Kommunstyrelsen anser att det
är dags att vård- och omsorgsförvaltningen bidrar i arbetet med
huvudprioriteringen Ett Sundsvall som håller ihop vilket nämnden
inte behövt göra under den konstanta omorganisationen. Vård- och
omsorgsnämnden föreslogs initialt få ansvar för Kvissleby men
bedömdes slutligen att undgå områdesansvar. Kommunstyrelsen
bedömer att vård- och omsorgsnämnden ”behövs i alla områden, men
med ett uttalat fokus på Kvissleby utifrån den demografiska
fördelningen med en hög andel äldre i området.” (Kommunstyrelsens
tjänsteskrivelse 2021-08-25 Ett Sundsvall som håller ihop –
Organisation och verksamhet, dnr: KS-2021-00691-1). Vidare har
kommunstyrelsen beslutat att vård- och omsorgsnämnden ska utse
processledare som ska medverka i arbetet i de prioriterade områdena
och i processledargruppen. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår
att den person som rekryteras till stabschef på vård- och
omsorgsförvaltningen ska utses som processledare för Ett Sundsvall
som håller ihop.
Överläggning
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om att förvaltningen
har ändrat sitt förslag till beslut då ingen stabschef för vård- och
omsorgsförvaltningen kommer att rekryteras i nuläget. Förvaltningen
ändrar därför sitt tidigare utskickade förslag till beslut och föreslår att
avdelningschef för kvalitet och utveckling utses till processledare för
Ett Sundsvall som håller ihop.
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Kevin Sahlin (SD) föreslår att ärendet återemitteras i avvaktan på
Kommunfullmäktiges beslut i frågan om ett eventuellt återtagande av
det gemensamma verksamhetsstödet för vård- och
omsorgsförvaltningen och individ- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Mikael Westin (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag och att
avdelningschef för kvalitet och utveckling utses som processledare
för Ett Sundsvall som håller ihop.
Patrik Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utse
en processledare för Ett Sundsvall som håller ihop.
Mikael Westin (S) begär att mötet ajourneras.
Mötet ajourneras mellan klockan 14.35-14.46. När mötet återupptas
yrkar Johan Nikula (S) på att beslutet ska avgöras idag och yrkar
bifall till Patrik Gustavsson (M) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att det
finns ett förslag till beslut och det är Patrik Gustavsson (M) med
fleras förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00170-2 - Vård- och
omsorgsförvaltningens processledare för Ett Sundsvall som håller
ihop
 Bilaga Ett Sundsvall som håller ihop – Organisation och
verksamhet.pdf
 Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2021-10-11 - Ett Sundsvall som håller ihop – Organisation och
verksamhet.pdf
____
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§ 109 Rättelse av beslut - sammanträdesplan för
vård- och omsorgsnämnden 2022
(VON-2021-00002-5)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdatera sammanträdesplanen för år 2022 och besluta att vårdoch omsorgsnämnden sammanträder tisdag den 27 september 2022.
Ärendet
I protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 27
oktober i förslag till sammanträdesplan för vård- och
omsorgsnämnden och arbetsutskottet år 2022 § 96 har ett skrivfel
kring mötesdatum för september uppmärksammats. I protokollet står
det att vård- och omsorgsnämnden sammanträder tisdag den 28
september 2022, men den 28 september är en onsdag. Då individoch arbetsmarknadsnämnden sammanträder onsdag den 28 september
föreslås att vård- och omsorgsnämnden sammanträder tisdag den 27
september år 2022.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att uppdatera
sammanträdesplanen för år 2022 och förtydliga att vård- och
omsorgsnämnden sammanträder tisdag den 27 september år 2022.
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-2021-00002-5 - Rättelse av beslut sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2022
 Bilaga Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden
sammanträde den 2021-10-26 - Förslag till sammanträdesplan för
vård- och omsorgsnämnden och arbetsutskottet
 Bilaga Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden och
arbetsutskottet år 2022
____
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§ 110 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen kvartal 3 år 2021
(VON-2021-00016-12)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen för tredje 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 tredje kvartalet 2021 lämnas bifogad rapport daterad 2021-10-14
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden
redovisade totalt 63 stycken ej verkställda beslut för tredje kvartalet
2021 enligt socialtjänstlagen. Totalt omfattas 35 kvinnor och 28 män.
Av de 63 ej verkställda beslut som rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg avser 25 beslut dagverksamhet, 1 beslut
hemtjänst/hjälp i hemmet, 2 beslut matdistribution, 5 beslut
växelvård, 1 beslut servicehus och beslut 29 äldreboende/särskilt
boende.
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner
redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för
tredje 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-2021-00016-12 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 3 år 2021
 Bilaga Statistikrapport SoL VON Q3 2021
____
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§ 111 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS kvartal 3 år 2021
(VON-2021-00017-17)
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
tredje 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 tredje kvartalet år 2021 lämnas bifogad rapport daterad 2021-1117 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden
redovisar totalt 49 stycken ej verkställda beslut för tredje kvartalet
2021 enligt LSS. Av dessa avser 1 beslut korttidsvistelse, 2 beslut
avlösarservice, 10 beslut kontaktperson, 21 beslut bostad med
särskild service, 1 beslut ledsagarservice och 14 beslut daglig
verksamhet. Totalt omfattas 30 män och 19 kvinnor. Utöver detta är
47 beslut om daglig verksamhet ej verkställda då avbrott skett i
verkställigheten då verksamheterna stängde i april 2020 på grund av
coronapandemin. Under kvartal tre år 2021 har 8 beslut avslutats utan
verkställighet och 12 beslut verkställts som rapporterade som ej
verkställda andra kvartalet år 2021.
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner
redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för tredje kvartalet
år 2021 och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och
kommunens revisorer.
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Bakgrund
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den
hjälp och det stöd de behöver från kommunen. När kommunernas
socialtjänst beslutat om bistånd till enskilda ska beslutet verkställas
direkt. Om en kommun inte verkställer ett beslutat bistånd inom
skälig tid kan en förvaltningsdomstol döma ut en sanktionsavgift
(särskild avgift). Nämnden ska rapportera beslutade insatser som inte
verkställts inom tre månader till kommunens revisorer,
kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg.
Styrdokument och juridik
Kommunernas rapporteringsskyldighet för ej verkställda beslut
regleras i socialtjänstlagen (2001:453) och lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Ekonomi
Kommunen kan få betala sanktionsavgifter om det dröjt oskäligt
länge att verkställa ett gynnande beslut.
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-2021-00017-17 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 år 2021
 Bilaga Statistikrapport LSS VON kvartal 3 år 2021
____
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§ 112 Anmälan av delegationsbeslut - HR
(VON-2021-00004-21)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll § 112 den 24 november 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 24
november 2021 anmäls anställningsbeslut som fattats med stöd av
delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen mellan perioden
2021-10-15 – 2021-11-11 med delegationsnummer 1640/2021 –
1774/2021.
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-2021-00004-21 - Anmälan av
delegationsbeslut - HR
 Bilaga Anmälan av delegationsbeslut HR till vård och
omsorgsnämnden 15 oktober-11 november 2021
____
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