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Godkännande av dagordning och justering
Upprop genomförs och dagordning godkänns med följande tillägg
§ 24 Nämndinitiativ Sverigedemokraterna – Rätten till digitalt besök
av äldre, Kommunens skyldighet att tillhandahålla möjligheter till
värdighet.
Utöver ordförande ska Elsa Weiss justera dagens protokoll.
Ersättare är Polina Janson Larsson.
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Vård- och omsorgsnämndens förmiddag

(VON-2022-00007-11)

Ärendet
Stina Stenlund, avgiftshandläggare informerar om avgifter och
tillämpningsanvisningar för år 2022. Vidare får nämnden information
om fonder och stiftelser som nämnden administrerar.
Anita Bdioui, verksamhetschef, informerar om kommunens
träffpunktsverksamheter. Två nya träffpunkter ska öppna i Indal och
Matfors och aktivitetshandledare kommer att rekryteras till
träffpunkterna. Ett aktivitetscenter för dementa kommer startas upp i
Kvissleby. I nuläget har nämnden tre aktivitetscenter vilket kommer
att utökas till fyra. Två specialistundersköterskor kommer att
rekryteras till det nya aktivitetscentret.
Helena Wersén, HR-chef, informerar om språkinsatser för att stärka
kunskaper i det svenska språket. Förvaltningen har i nämndens
tiopunktsprogram (Ordförandeförslag – slutrapport framtidens
äldreomsorg, dnr VON-2022-00057-5) fått i uppdrag att förtydliga
krav på nödvändiga språkkunskaper i svenska. Språktest vid
nyanställning, utbildning i samarbete med vuxenutbildningen samt
språkombud vård- och omsorgscollege är vad förvaltningen arbetar
med för att säkerställa att anställda inom vård- och omsorg har
tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter.
Christine Andersson, dokumentationsutvecklare, informerar om
dokumentationsutveckling och dokumentationsutbildningar som
genomförts inom äldreomsorgen. Anställda har genomfört
utbildningar om genomförandeplaner och social dokumentation.
Lotta Brändström, kvalitetsutvecklare, informerar om lex Sarah och
utredning av avvikelser. Att utreda avvikelser innebär en skyldighet
att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens
kvalitet från bland annat vård och omsorgstagare och personal.
____
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§ 10 Information från förvaltningen
(VON-2022-00007-10)

Ärendet
Annika Eriksson, tf. avdelningschef kvalitet och utveckling,
informerar om antal omsorgstagare och personal som är smittade av
covid-19. Vidare får nämnden information om att förvaltningen har
för avsikt att anställa två inspektörer som ska arbeta med
kvalitetsarbete.
Mats Abramson, lokalstrateg, informerar om att omsorgstagarna från
Ljustagårdens särskilda boende har flyttat till Bruksgården under
tiden renovering av boendet pågår. Gällande renoveringen av
Solhaga särskilda boende ska boendet evakueras månadsskiftet
april/maj 2022. Sju personer från Solhaga kommer att flytta till
Almedalen under ombyggnationen.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-23

6

§ 11 Internkontrollplan vård- och
omsorgsnämnden 2022
(VON-2022-00024-4)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna internkontrollplan för 2022.
Ärendet
I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar
ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen.
Den 26 januari togs beslut om vilka fyra internkontrollpunkterna
nämnden ska ha i internkontrollplanen.
1. Myndighetsbeslut fattas och verkställs i tid.
2. Förvaltningen har tydliga riktlinjer och upphandlar korrekta,
rättssäkra avtal/tillståndsgivningar.
3. Vård- och omsorgstagare i LSS-bostad ska få samma tillgång
till tandläkarbesök och undersökningar som exempelvis
hälsoundersökningar och cellprovskontroller.
4. Förvaltningen har en genomförandeplan för äldre på särskilt
boende, samt gör uppföljningar av behovet.
Utifrån nämndens beslut om internkontrollpunkter har förvaltningen
arbetat fram ett förslag till fullständig intern kontrollplan som
nämnden ska besluta om. Förslaget innefattar kontrollmoment,
kontrollansvarig och kontrollmetod och bifogas tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00024-4 - Internkontrollplan vårdoch omsorgsnämnden 2022
• Bilaga Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden
sammanträde den 2022-01-26 - Internkontrollplan /
Internkontrollpunkter 2022
• Bilaga Internkontrollplan 2022
____
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§ 12 Månadsrapport januari 2022 vård- och
omsorgsnämnden
(VON-2022-00055-4)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna månadsrapport januari 2022 för vård- och
omsorgsnämnden.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för januari 2022 en avvikelse
mot budget med – 15,5 miljoner kronor, jämfört med – 30,0 miljoner
kronor januari föregående år. Nettokostnaden uppgår till 167,7
miljoner kronor vilket är 10,0 miljoner kronor lägre (5,7 procent)
jämfört med januari föregående år.
Förvaltningens första, preliminära bedömning är att en ekonomi i
balans uppnås för året med ett + 0 resultat mot budget. För år 2021
redovisades ett positivt resultat mot budget med 1,6 miljoner kronor.
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. Åtgärdsplanens
ekonomiska målsättning för år 2022 uppgår till ca 100 miljoner kronor,
med utgångspunkt från ingående obalans år 2020 om – 89,3 miljoner
kronor. Den ekonomiska målsättningen för år 2022 möjliggör en
ekonomi i balans, vilket uppnåddes redan under föregående år med ett
positivt resultat om 1,6 miljoner kronor. Ett fortsatt, intensifierat arbete
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. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00055-4 - Månadsrapport januari
2022 Vård- och omsorgsnämnden
• Bilaga Månadsrapport VON januari 2022
____
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§ 13 Revisionsrapport budgetefterlevnad
(VON-2021-00074-8)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till synpunkter på de slutsatser
som finns redovisade i rapporten avseende vård- och
omsorgsnämnden.
att uppmärksamma förvaltningen att samtliga åtgärder som föreslås
ska konsekvensbeskrivas och presenteras för nämnden inför
verkställighet.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer fått i uppdrag att
granska om styrning, strategier och åtgärder, med fokus på åtgärder, är
tillräckliga för att hantera ekonomiska underskott. Granskningen har
omfattat barn- och utbildningsnämnden (BUN), individ- och
arbetsmarknadsnämnden (IAN) och vård- och omsorgsnämnden
(VON). Även kommunstyrelsen har granskats vad gäller beredning av
budget och uppsiktsplikt.
Bedömningen av KPMG i granskningen avseende vård- och
omsorgsnämnden är att nämnden troligtvis kommer att klara av att
uppnå en ekonomi i balans, d v s om samtliga beslutade åtgärder
effektueras. Detta förutsätter naturligtvis allt lika som idag och att det
inte tillkommer någon större yttre påverkan som nämnden själva inte
kunnat förutspå. För att säkerställa tillräcklig ekonomisk effekt har
nämnden lagt fram åtgärdsförslag med en högre beräknad ekonomisk
effekt jämfört med den bedömda ingående ekonomiska obalansen för
år 2021.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG vård- och
omsorgsnämnden att:
•

säkerställa att samtliga åtgärder som föreslås konsekvensbeskrivs
och presenteras för nämnden.

KPMG konstaterar i sin granskning att de inte tagit del av några
adekvata konsekvensanalyser till följd av de föreslagna
effektiviseringarna i åtgärdsplanen. Revisorerna rekommenderar att
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vård- och omsorgsnämnden säkerställer att samtliga åtgärder som
föreslås konsekvensbeskrivs och presenteras för nämnden.
Förvaltningen förtydligar, i syfte att säkerställa, rekommendationen
från revisorerna genom att förslå nämnden att besluta om att
uppmärksamma förvaltningen att samtliga åtgärder som föreslås ska
konsekvensbeskrivas och presenteras för nämnden inför
verkställighet.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG att vård- och
omsorgsnämnden att:
•

säkerställa att de styrande dokumenten ”Regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning” samt ”Mål- och resursplan (MRP) 20212022 med plan för ekonomin 2023-2024” efterlevs.

Av Mål- och resursplanen framgår bland annat att budgetföljsamheten
för kommunen inom driftverksamheten ska vara god, högst en
procents avvikelse. Vård- och omsorgsnämnden redovisar för år 2021
ett positivt resultat om 1,6 miljoner kronor vilket innebär en ekonomi
i balans. Förvaltningen konstaterar att den positiva avvikelsen i
förhållande till budget uppgår till 0,1 procent, vilket ligger inom
kommunens finansiella mål. Den ingående ekonomiska obalansen att
hantera, baserat på bokslut 2020, uppgick till - 89,3 miljoner kronor
vilken har hämtats igen i sin helhet under året.
Enligt kommunens finansiella mål ska prognossäkerheten vara god
med högst 0,5 procents avvikelse (prognos T2 jämfört med
bokslutsresultat). Förvaltningen konstaterar att i förhållande till
prognosen om - 9,0 miljoner kronor (0,5 procents avvikelse mot
budget) innebär det att bokslutet kontra prognosen har en diskrepans
om 0,4 procentenheter i förhållande till budgeten, vilket ligger inom
kommunens finansiella mål.
Det framgår även i de styrande dokumenten avseende ekonomin att det
i samband med uppföljning och rapportering är särskilt viktigt att
nämnderna vid befarad avvikelse agerar snabbt och vidtar åtgärder.
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.
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Förvaltningen konstaterar, likväl som KPMG i granskningen, att
nämnden kontinuerligt följer upp åtgärdsplanerna bl a i samband med
månads- och delårsrapporteringarna. Rapporteringen har utöver de
ekonomiska effekterna även omfattat åtgärdsplanens inverkan på
verksamhetsvolymernas utveckling.
Åtgärdsplanens målsättning för år 2021 är en ekonomisk effekt om 67
miljoner kronor samt möjliggör en ekonomi i balans för år 2022.
Nämnden redovisar för år 2021 en resultatförbättring om totalt 90,9
miljoner kronor, vilket inneburit att en ekonomi i balans kunnat uppnås
redan under året.
Den ekonomiska målsättningen i åtgärdsplanen för år 2021 är helt
uppnådd samt överstiger målsättningen vad gäller Ledning och
verksamhetsstöd, Operativa och strategiska åtgärder inom
äldreomsorgen samt Myndighet med anpassning av insatser. Avseende
åtgärder inom omsorgen om funktionshindrade redovisas en
resultatförsämring, vilken dock klaras i resultatet till följda av övriga
verksamheters högre ekonomiska effekter.
Ett omfattande arbete har genomförts för att skapa förståelse för de
besparingar som genomförs. Det har också inneburit att ekonomi
diskuterats och att uppföljningen analyseras på ett tydligare sätt. Det
har inom flera områden inneburit ett förändrat arbetssätt, exempelvis
att biståndsbeslut regelbundet omprövas.
Genomförda kostnadsanalyser har visat på att både kostnaden och
volymer avvikit på ett negativt sätt från referenskostnader.
Åtgärdsplanerna är till övervägande del i verksamhetsplanen
nedbrutna på aktivitetsnivå.
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.
Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00074-8 - Revisionsrapport
budgetefterlevnad
• Bilaga Granskning budgetefterlevnad BUN, IAN och VON.pdf
____
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§ 14 Arbetskläder vård- och
omsorgsförvaltningen
(VON-2022-00074-1)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja vård- och omsorgsnämnden
utökad budgetram för år 2022 och framåt för att hantera inköp, hyra
och tvätt av arbetskläder inom förvaltningens verksamhetsområden.
att förutsatt beslut om utökad budgetram ge förvaltningen i uppdrag
att upphandla tjänst internt eller externt avseende hela tvättprocessen
inklusive inköp av arbetskläder.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-05-27 § 64 (VON-202000061) att föreslå kommunstyrelsen att bevilja vård- och
omsorgsnämnden utökad budgetram för år 2020 och framåt om 3
miljoner kronor för att hantera inköp, hyra och tvätt av arbetskläder
för hela vård- och omsorgsförvaltningen.
Förslaget baserades på Riktlinje för personlig skyddsutrustning och
arbetskläder (KS-2019-00290-1) samt kommunfullmäktiges beslut
2018 (KS-2018-00563)
I samband med fastställande av riktlinjen beslutades om att vård- och
omsorgsnämnden ska äska pengar i ett särskilt ärende om de anser att
de inte kan hantera inköp och tvätt av arbetskläder, för 2020, inom
ordinarie ekonomiska ramar. Kommunstyrelsekontoret
rekommenderade att vård- och omsorgsnämnden beviljas utökade
ramar för arbetskläder. Rekommendationen baserades på den
ojämställdhet i ekonomiska förutsättningar som den
kommunövergripande utredningen om arbetskläder visat på.
Den totala kostnaden beräknades till ca 6 miljoner kronor för att
hantera inköp, hyra och tvätt av arbetskläder för hela vård- och
omsorgsförvaltningen. Från den totala kostnaden har sedan avräknats
ca 3 miljoner kronor då i befintlig budget tagits höjd för schablon
avseende arbetskläder inom äldreomsorg samt omsorgen om
funktionshindrade om ca 1 000 – 1 500 kronor/årsarbetare och år.
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Ärendet har därefter återremitterats från kommunstyrelsekontoret till
vård- och omsorgsförvaltningen att göra en förnyad översyn.
Tillsammans med representanter från kommunstyrelsekontoret och
Drakfastigheter har olika alternativ till hantering av inköp, tvätt och
hyra av arbetskläder med tillhörande ekonomiska kalkyler tagits
fram.
Fyra olika alternativ har jämförts, varav tre i extern regi samt
hantering inom kommunens genom Drakfastigheter.
Prisindikationerna för de olika utförarna ligger mellan 6-9 miljoner
kronor per år. Prisindikationerna innebär en utökad budgetram om
3-6 miljoner kronor.
Överläggning
Kevin Sahlin (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet vid dagens
sammanträde och återkommer när ärendet behandlas av
kommunstyrelsen.
Deltagande i beslut
Kevin Sahlin (SD) deltar inte i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00074-1 - Arbetskläder vård- och
omsorgsförvaltningen
____
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Sammanträdesdatum
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§ 15 Uppföljning av natur- och friluftsplanen
(VON-2021-00178-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta förvaltningens svar,
att uppdra till förvaltningen att överlämna svaret till
kommunstyrelsekontoret.
Ärendet
Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp vad nämnder och bolag
har gjort för att uppfylla målen i natur- och friluftsplanen och önskar
därför svar på ett antal frågor. Svaren ska ha kommit in till
kommunstyrelse- kontoret senast 2022-02-30.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens svar
och uppdra till förvaltningen att överlämna svaret till
kommunstyrelsekontoret
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottet förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00178-2 - Uppföljning av naturoch friluftsplanen
• Bilaga Uppföljning natur- och friluftsplanen.docx
• Bilaga Natur-och friluftsplanen
• Bilaga Idékatalog - åtgärder till Natur- och friluftsplan 171128
• Bilaga Fakta och planeringsunderlag - Natur och friluftsliv
171128
• Bilaga Rapport 20191020
____
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Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 16 Revidering och uppdatering av vård- och
omsorgsnämndens lokalbehovsbeskrivning 20232026 med utblick mot 2030
(VON-2020-00090-66)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till reviderad
lokalbehovsbeskrivning 2022-2026 med utblick mot 2030,
att godkänna förvaltningens förslag om behovet av nya
tillkommande medel för år 2022,
att godkänna förvaltningens förslag till reviderat och uppdaterat
ekonomiskt underlag för 2023-2030,
att till kommunstyrelsen begära ytterligare medel för att tillgodose de
myndighet- och verksamhetskrav som åligger nämndens
verksamhetslokaler.
Ärendet
Sedan nämnden i november 2021 antog förvaltningens förslag till
lokalbehovsbeskrivning för 2023-2026 med utblick mot 2030 har
förvaltningen fått uppdraget att revidera och uppdatera det
ekonomiska underlaget för lokalbehovsbeskrivningen.
Dessutom behöver lokalbehovsbeskrivningen och det ekonomiska
underlaget kompletteras med de behov av nya tillkommande medel
för år 2022 som uppkommit sedan nämndens beslut i november 2021
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna förvaltningens
förslag till reviderad lokalbehovsbeskrivning 2022-2026 med utblick
mot 2030 samt godkänna förvaltningens förslag om behovet av nya
tillkommande medel för år 2022.
Vidare föreslås nämnden godkänna förvaltningens förslag till
reviderat och uppdaterat ekonomiskt underlag för 2023-2030
Avslutningsvis föreslås nämnden besluta att till kommunstyrelsen
begära ytterligare medel för att tillgodose de myndighet- och
verksamhetskrav som åligger nämndens verksamhetslokaler.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00090-66 - Revidering och
uppdatering av vård- och omsorgsnämndens
lokalbehovsbeskrivning 2023-2026 med utblick mot 2030
• Bilaga Vård- och omsorgsnämndens reviderade och uppdaterade
lokalbehovsbeskrivning
____
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§ 17 Vård- och omsorgsnämndens svar Nollvision avseende mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer - Ordförandeförslag
(VON-2021-00143-4)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ge förvaltningen fortsatt uppdrag att utveckla arbetet med att
uppfylla nollvisionens intentioner mot mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer,
att svar lämnas avseende förvaltningens genomförda åtgärder och
fortsatt bidrag till nollvisionens intentioner från vård- och
omsorgsnämnden till plan- och utvecklingsutskottet.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret på uppdrag av plan- och
utvecklingsutskottet efterfrågar åtgärder och planer för hur
förvaltningen ska bidra till att uppfylla nollvisionens intentioner.
Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört utbildningsstegen
som länets strategi rekommenderat (Bilaga 1).
Vård- och omsorgsförvaltningen har initierat ett arbete för
framtagande av en handlingsplan till stöd för nollvision avseende
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Till
handlingsplanen ska det också finnas konkret stöd för medarbetare
för att identifiera risker, stöd för frågor och samtal samt förslag till
hur vi kan erbjuda medborgare stöd för kontakt i händelse av våld i
nära relationer.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00143-4 - Vård- och
omsorgsnämndens svar - Nollvision avseende mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer - Ordförandeförslag
• Bilaga Utbildningsplan ”Våld och hot” inom Äldreomsorgen
2021
• Bilaga Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-28 § 170
Ordförandeförslag.pdf
• Bilaga Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns våld mot
kvinnor.pdf
____
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§ 18 Återrapport utveckling av Skönsmomodellen
(VON-2021-00099-21)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att återkomma med plan för utveckling
av arbetssätt i enlighet med Skönsmomodellens intentioner där
effekterna följs upp avseende personcentrerad vård- och omsorg,
upplevd kvalitet, effektivitet, ekonomi och
medarbetartillfredsställelse i verksamheterna inom äldreomsorg, stöd
och omsorg samt hälso- och sjukvård,
att planen för fortsatt utveckling avser åren 2022-2024.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 2021-10-26
§ 95 Utvärdering av Skönsmomodellen på särskilt boende att ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i februari 2022,
för att rapportera om det fortsatta arbetet med att utveckla
Skönsmomodellen.
Förvaltningen har analyserat äldreomsorgens utveckling under
tidsperioden år 2012-2022. Analysen visar att Skönsmomodellens
införande år 2012 var en föregångare då fokus flyttades från
detaljuppföljning av tid hos individ till att tiden hos individen skulle
vara värdeskapande, ske i dialog med individ, medarbetare och chef
och bidra till högre grad av kontinuitet.
Resultatet av den analys som genomförts visar att utvecklingen med
stöd av lagar, förordningar, utredningar och reformarbete givit stöd
till generell utveckling nationellt i linje med Skönsmomodellens
utgångspunkter år 2012.
År 2022 leds utvecklingen inom äldreomsorgen av reformarbetet för
en god och nära vård, personcentrerad vård, fast omsorgskontakt och
numera också förslag till en ny äldreomsorgslag. Detta samlat stödjer
en fortsatt utveckling av Skönsmomodellen där förvaltningen
prioriterar effekter på kvalitet, effektivitet och
medarbetartillfredsställelse. Förvaltningen avser fortsatt utveckla
tvärprofessionellt arbete där individen det berör är medskapare av
den vård och omsorg som ska ges, där egenvård ska stödjas, där
kontinuitet borgar för bättre kvalitet, trygghet och självständighet.
Justerandes signatur
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Projektet Hållbar bemanning syftar till ökad
medarbetartillfredsställelse och bättre kontinuitet. Samverkan med
andra vårdaktörer för en god och nära vård bidrar till ett mer
proaktivt arbete för att bättre tillvarata individers egna funktioner och
styrkor som i sin tur bidrar till undvikbar slutenvård. Hjälpen ges
nära individen med såväl mänskligt stöd som med ny välfärdsteknik.
I ett mer proaktivt arbete jämfört arbete med reaktiva insatser flyttar
behovet av särskilt boende längre fram i tiden. Ett självständigt liv
med trygghet och integritet kan förlängas i det egna hemmet. Det
leder också till en ökad effektivitet.
Förvaltningen avser fortsatt ha följsamhet till reformarbetet med en
god och nära vård i nära samverkan med Region Västernorrland och
primärvården, hållbar bemanning, undvikbar slutenvård och stöd för
mer egenvård, trygghet och kvalitet i det egna hemmet.
Överläggning
Johan Nikula (S) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att
återkomma med plan för utveckling av arbetssätt i enlighet med
Skönsmomodellens intentioner där effekterna
följs upp avseende personcentrerad vård- och omsorg, upplevd
kvalitet, effektivitet, ekonomi och medarbetartillfredsställelse i
verksamheterna inom äldreomsorg, stöd och omsorg samt hälso- och
sjukvård.
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till Johan Nikula (S) förslag.
Mikael Westin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till andra attsats samt Johan Nikula (S) förslag.
Polina Janson Larsson (KD) yrkar bifall till Johan Nikula (S) och
Mikael Westin (S) förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Johan
Nikula (S) förslag. Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden
beslutar enligt förslaget.
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Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00099-21 - Återrapport utveckling
av Skönsmomodellen
• Bilaga Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden
sammanträde den 2021-10-26 - Utvärdering Skönsmomodellen
på särskilt boende
• Bilaga Redovisning Skönsmomodellens utveckling
____
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§ 19 Ändring av vård- och omsorgsnämndens
sammanträdesplan juni år 2022
(VON-2021-00002-9)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att flytta arbetsutskottets sammanträde onsdag den 8 juni till tisdag
den 7 juni klockan 13.00.
Ärendet
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 oktober 2021
§ 96 fastställdes vård- och omsorgsnämndens och arbetsutskottets
sammanträdesplan för år 2022. Vård- och omsorgsnämnden
beslutade att arbetsutskottet ska sammanträda onsdag den 8 juni. Då
förvaltningsledningen vill åka på konferens den 8 juni föreslås att
nämnden beslutar att flytta sammanträdet den 8 juni till tisdag den 7
juni.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00002-9 - Ändring av vård- och
omsorgsnämndens sammanträdesplan år 2022
• Bilaga Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden och
arbetsutskottet år 2022
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-23

25

§ 20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen fjärde kvartalet 2021
(VON-2022-00016-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen för fjärde 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 fjärde kvartalet 2021 lämnas bifogad rapport daterad 2022-01-25
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden
redovisade totalt 45 stycken ej verkställda beslut för fjärde kvartalet
2021 enligt socialtjänstlagen. Totalt omfattas 22 kvinnor och 23 män.
Av de 45 ej verkställda beslut som rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg avser 11 beslut dagverksamhet, 2 beslut
hemtjänst/hjälp i hemmet, 1 beslut matdistribution, 6 beslut
växelvård, 1 beslut korttidsvård och 24 beslut äldreboende/särskilt
boende.
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner
redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för
fjärde 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 vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00016-2 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen fjärde kvartalet 2021
• Bilaga Statistikrapport SoL VON Q4 2021
____
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§ 21 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS fjärde kvartalet 2021
(VON-2022-00017-4)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för
fjärde 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 fjärde kvartalet år 2021 lämnas rapport till kommunfullmäktige
och kommunens revisorer. Under fjärde kvartalet år 2021 har nio
beslut avslutats utan verkställighet och 16 beslut verkställts som
rapporterades som ej verkställda tredje kvartalet år 2021. Nämnden
redovisar totalt 166 ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2021
enligt LSS. Fördelning enligt nedan:
Daglig verksamhet: 86
Kontaktperson: 32
Bostad med särskild service: 35
Avlösarservice: 5
Ledsagarservice: 6
Korttidsvistelse: 2
Totalt omfattas 91 män och 75 kvinnor.
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner
redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för fjärde kvartalet
2021.
Justerandes signatur
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00017-4 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt LSS fjärde kvartalet 2021
____
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§ 22 Revidering av vård- och omsorgsnämndens
delegationsordning
(VON-2022-00004-6)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdatera vård- och omsorgsnämndens delegationsordning enligt
förvaltningens förslag.
Ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningens delegationsordning behöver
revideras. Under rubrik 3.8 Lex Maria föreslås medicinskt ansvarig
rehab (MAR) läggas till som delegat under punkt 1 och 2, beslut om
att starta utredning om händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada samt beslut att anmäla händelser som har
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under rubrik 5.
Medicintekniska produkter punkt 2-4 behöver SOSFS 2008:1 ändras
då den ersatts av HSLF FS 2021:52.
Under rubrik 11. Verkställighetsärenden punkt 15 föreslås att
controllers läggs till som delegat för attesträtt för bokföringsorder
inom förvaltningen. Controllers är en ny befattning inom
förvaltningen. Under samma ärende ska chef nivå 1-3 inom
verksamhetsområden med attesträtt för inköp läggas till som delegat
för attest av kundfakturor.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att vård- och
omsorgsnämnden beslutar att uppdatera delegationsordningen enligt
förvaltningens förslag.
Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar att anställningsbeslut anmäls till nämnden
varje månad med uppgifter om delegationsnummer, titel,
sysselsättningsgrad, enhet, anställningens ram och tidsperiod som
besluten fattats.
Mikael Westin (S) yrkar avslag till Kevin Sahlin (SD) förslag.
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Ajournering begärs av Mikael Westin (S) och genomförs mellan
klockan 15.03-15.20.
När sammanträdet återupptas yrkar Mikael Westin (S) bifall till
förvaltningens förslag till beslut och avslag till Kevin Sahlin (SD)
förslag.
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med sitt eget tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels Kevin
Sahlin (SD) förslag och dels hans eget förslag. Ordförande finner att
vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt hans eget förslag.
Reservationer
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna
förslag.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00004-6 - Revidering av vård- och
omsorgsnämndens delegationsordning
• Bilaga Delegationsordning vård- och omsorgsnämnden 2021-0127 § 9 - uppdaterad januari
____
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§ 23 Anmälan av delegationsbeslut - HR
(VON-2022-00004-7)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll § 23 den 23 februari 2022.
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 23 februari 2022 anmäls anställningsbeslut
som fattats med stöd av delegation inom vård- och
omsorgsförvaltningen under perioden 2022-01-01-2022-02-09 med
delegationsnummer 1-179/2022
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00004-7 - Anmälan av
delegationsbeslut - HR
• Bilaga Anmälan till Vård och omsorgsnämnden, 1 jan - 9 feb, 22
____
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§ 24 Nämndinitiativ Sverigedemokraterna Rätten till digitalt besök av äldre, Kommunens
skyldighet att tillhandahålla möjligheter till
värdighet
(VON-2022-00083-2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ärendet remitteras till vård- och omsorgsförvaltningen för
beredning.
Ärendet
Kevin Sahlin (SD) har vid dagens sammanträde väckt ett
nämndinitiativ gällande digitala besök på kommunens särskilda
boenden för äldre. I initiativet föreslår Sverigedemokraterna vårdoch omsorgsnämnden besluta att uppdra till vård- och
omsorgsförvaltningen att verkställa tekniska möjligheter för digitala
besök på alla av förvaltningens boenden.
Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till förslaget i nämndinitiativet.
Mikael Westin (S) föreslår att ärendet remitteras till vård- och
omsorgsförvaltningen för beredning. Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall
till förslaget att ärendet remitteras till förvaltningen. Johan Nikula (S)
yrkar bifall till Mikael Westin (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är hans
eget förslag. Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden
beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Bilaga VON-2022-00083-1 - Nämndinitiativ
Sverigedemokraterna - Rätten till digitalt besök av äldre,
Kommunens skyldighet att tillhandahålla möjligheter till
värdighet
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