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Protokollet omfattar §§ 25-36

Justeras

Mikael Westin
Ordförande

Patrik Jonsson
Sekreterare

Patrik Gustavsson
Justerare

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

Upprop genomförs och dagordning godkänns med följande tillägg
§ 35 Nämndinitiativ Sverigedemokraterna – Arbetsskor, en 
arbetsmiljörättighet som vårdgivare inom Vård- och omsorg

Utöver ordförande ska Patrik Gustavsson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Thomas Höjland.

_ _ _ _ 
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§ 25 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag
(VON-2022-00007-21)

Ärendet

Information om språkombud, Jill Vestberg, utbildningssamordnare. 
Konceptet ägs sedan 2018 av Vård- och omsorgcollege. 
Språkombuden har ett särskilt ansvar för språkutvecklingen på 
arbetsplatsen. Stötta kollegor i frågor som gäller språkutveckling. 
Arbeta tillsammans med chef för att göra arbetsplatsen 
språkutvecklande. Konceptet har utvecklats och prövats sedan 2009. 
70 utbildade språkombud inom kommunen idag, de flesta inom 
äldreomsorgen. Planerad start för ny grupp med start i september, 
nätverksträffar planeras i maj för befintliga språkombud. 
Informationsträffar för chefer kommer att hållas tidigt i höst.

Information om krisledning, Annika Eriksson, avdelningschef 
kvalitet och utveckling informerar om krisledningsplan och den 
interna strukturen och organisationen för krisledning inom 
förvaltningen. ISF-grupp är nu aktiverad utifrån omvärldsläget och 
träffas en gång i veckan. Kontinuitetsplan och sårbarhetsanalyser 
saknas i nuläget.

Mats Abramson, lokalstrateg, informerar om förvaltningens 
beredskap för extraordinära händelser. Beredskapen kopplad till 
brand är god. Förvaltningen behöver förbättra beredskapen för längre 
el- eller dataavbrott. Höga temperaturer, arbetet pågår för att hantera 
detta kopplat till förvaltningens boenden, Drakfastigheter ansvarar 
för det. Krig, skyddsrum, det finns 90 skyddsrum i drakfastigheters 
bestånd. Info har gått ut till verksamheterna i förvaltningen att tömma 
dessa om det behövs. Inventering pågår om vilka skyddsrum som är 
funktionella. Vi har inte så många skyddsrum i våra egna fastigheter.

Annika Eriksson informerar om hur frågan om det oroliga 
omvärldsläget hanterats kopplat till personalens oro. Vi är skyldiga 
att upprätthålla verksamhet även om det skulle bli krig. Det är en ny 
situation men arbetet pågår.

 Marie Lissäng, förvaltningsdirektör. Informerar om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen för de som flytt från Ukraina. Kommunens ansvar 
är begränsat, det är staten som har huvudansvaret utifrån Lagen om 
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mottagande av asylsökande (LMA). Flyktingar från Ukraina har inte 
rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 § dock enligt 4 kap. 2 
§ om behoven inte kan tillgodoses enligt LMA.

Vidare lämnas information om när det gäller LSS så har de som flytt 
Ukraina inte rätt till insatser eftersom de inte är folkbokförd i 
Sverige. 

HSL insatser, de som har beviljats bistånd uppehållstillstånd enligt 
massflyktsdirektivet och som inte är folkbokförda i Sverige ska 
erbjudas vård på samma premisser som den som är asylsökande.

10:30 Gruppmöten

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-21 - Vård- och 

omsorgsnämndens förmiddag
_ _ _ _
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§ 26 Information från förvaltningen
(VON-2022-00007-22)

Ärendet
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om läget inom 
äldreomsorgen, förenklade biståndsbeslut januari var 50 och för 
februari 63. Under perioden januari februari har 45 personer, 
beviljats mer omfattande insatser.

Boendeplatser, anhörigstödsplatser har minskat till följd av 
renovering och tillbyggnad idag 5 platser. Lång kö. 

Särskilt boende, Demensplats 48 i kö, totalt 18 personer har beslut 
sedan 2021. Soma, 35 i kö, totalt 7 personer har beslut sedan 2021
Översyn gällande demens/soma/missbruk/psykiatri för äldre, 
återkommer i nämnden i maj med presentation.

Informerar vidare om stöd och omsorg kring sjuklöner inom 
personlig assistans, förvaltningen har hanterat det större antalet som 
fanns tidigare och är snart helt i fas.

Ljustagården, serviceboende öppnar i början av juni med 9 platser. 
Daglig verksamhet öppnar efter semesterperioden i augusti med 16 
platser. Kö till daglig verksamhet är 60 personer, många ska till 
IAF:s verksamheter. Kö till gruppboende 3 personer. Ingen kö efter 
öppning av Ljustagården.

Översyn chefers arbetsbelastning, pågår.

Kommuntransporter, beslut om att öka kostnader för turbundna resor 
har fattats med 45% vilket medför drygt 5 mkr i merkostnader. 

Hållbar bemanning, planering pågår för införande – oro för 
merkostnader – cirka 45 mkr. Ansökan om statsbidrag är inlämnad 
gällande borttag av delade turer och varannan helg. 

Covid-19 går åt rätt håll, 10 brukare och 17 personal.
Stabschef inrättas från 1 april 2022.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-22 - Information från 

förvaltningen
_ _ _
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§ 27 Månadsrapport februari 2022
(VON-2022-00055-8)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsrapport februari 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-februari 
2022 en avvikelse mot budget med – 27,1 miljoner kronor (Mkr), 
jämfört med 
- 61,3 miljoner kronor motsvarande period föregående år vilket 
innebär en resultatförbättring med 34,2 miljoner kronor.

Nämnden redovisar för perioden januari-februari 2022 en nettokostnad 
om 338,4 miljoner kronor vilket är 18,3 miljoner kronor lägre (5,1 
procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Förvaltningens preliminära bedömning är fortsatt att en ekonomi i 
balans är möjlig att uppnå med ett + 0 resultat mot budget vid årets 
slut. 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.
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Överläggning
Anette Ståby, avdelningschef ekonomi föredrar ärendet och svarar på 
frågor.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens. Nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00055-8 - Månadsrapport februari 

2022
 Bilaga Månadsrapport VON februari 2022 KLAR
_ _ _ _
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§ 28 Patientsäkerhetsberättelse 2021
(VON-2022-00087-3)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna Vård- och omsorgsförvaltningens 
Patientsäkerhetsberättelse 2021.

Patientsäkerhetsberättelsen syfte är bland annat att ge medborgare, 
nämndens förtroendevalda och olika utförare en bild av det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet inom äldreomsorg, Stöd och omsorg (LSS), 
Socialpsykiatrin, hemtjänst och hemsjukvård. 

Målet nollvision för trycksår, minskning av fall och fallskador, 
undernäring, och det individuella behovet vid 
blåsdysfunktion/inkontinens har inte uppnåtts. Slutsatsen är att antalet 
som har risk för de här områdena är för många, vilket fortsatt behöver 
prioriteras i verksamheterna.

Alltför få smärtskattas vid livets slut. 
Andelen förhandsplanerad vård har ökat på våra äldreboenden. Det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet med stöd av nationella stödverktyg 
behöver bli bättre. 

Satsningen mot en god och nära vård kommer att intensifieras och 
fortsätta med ett ännu större förebyggande och hälsofrämjande 
perspektiv. För att öka patientsäkerheten behöver vi ta ytterligare steg 
som handlar om tillgången till personal med adekvat kompetens

Överläggning
Maria Bäckman, medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar vid 
sammanträdet och svarar på frågor.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens. Nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00087-3 - 

Patientsäkerhetsberättelse 2021
 Bilaga Patientsäkerhetsberättelse för Sundsvalls kommun 2021
_ _ _ _
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§ 29 Kvalitetsberättelse 2021
(VON-2022-00088-3)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna Vård- och omsorgsförvaltningens Kvalitetsberättelse 
2021.

Ärendet
Kvalitetsberättelsen är en del i Vård- och omsorgsförvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete.

I kvalitetsberättelsen ska det framgå hur kvalitetsarbetet bedrivits under 
föregående år, vilka åtgärder som vidtagits och resultat som uppnåtts. 

Med hjälp av kvalitetsberättelsen kan styrkor och kvalitetsbrister 
synliggöras, var dessa uppstår i verksamheten. Resultaten i 
kvalitetsberättelsen ska användas som en del i underlaget för kommande 
års verksamhetsplanering och utvecklingsarbete. 

Kvalitetsberättelsen bygger på brukarundersökningar, verksamhets-
uppföljningar, synpunkter och klagomål, avvikelser, medarbetar-
undersökningar och nationella resultat. 

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens. Nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00088-3 - Kvalitetsberättelse 2021
 Bilaga Kvalitetsberättelse 2021
_ _ _ _
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§ 30 Förslag på regional samverkansstruktur för 
socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård i 
Västernorrland
(VON-2022-00094-1)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att inriktning för fortsatt arbete med samverkansmodellen är ett 
gemensamt politiskt övergripande samverkansforum med 
representation från Region Västernorrland, socialtjänsten och skolan 
samt tre strategigrupper med utgångspunkt i Barn och unga, Vuxna 
samt Äldre

att ge i beredningsgruppen i uppdrag att i samarbete med 
skolcheferna utarbeta ett förslag på samverkansmodell utifrån det 
resonemang som framkommer i remissunderlagen, samt

att sända svaret till Beredningsgruppen. 

Ärendet
Social-ReKo1 har initierat en översyn av nuvarande 
samverkansöverenskommelser inklusive nuvarande 
samverkanstruktur, med möjlighet till tydligare inkludering av 
samverkan inom ramen för God och nära vård, samt med möjlighet 
att även omfatta samverkan med skola och elevhälsa.

Norrlands utredningstjänst har gjort en utredning i form av en första 
delrapportering av hur den samverkan fungerar samt har gett förslag 
på en ny länsgemensam samverkansstruktur. I uppdragets andra 
delrapport, som presenteras framöver, är tanken att redovisa ett 
fördjupat arbete om patientens uttalade och outtalade behov

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets. Nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00094-1 - Förslag på regional 

samverkansstruktur för socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård 
i Västernorrland

1  Social ReKo är Västernorrlands politiska samverkansforum mellan länets 
kommuner och Region Västernorrland för frågor som rör socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.
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_ _ _ 
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§ 31 Svar på motion (SD) Finns det en 
tystnadskultur i Sundsvalls kommun
(VON-2022-00063-3)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet

att överlämna remissvaret till Kommunstyrelsekontoret för vidare 
handläggning
-----------
Reservation
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion (KS-2021-00868) 
till Kommunfullmäktige med en fråga om det finns en tystnadskultur 
i Sundsvalls kommun. I motionen hänvisar man till en rapport om 
Göteborgs kommun där det har framkommit att man har en utbredd 
tystnadskultur. I rapporten vittnar anställda bland annat om att de inte 
vågar tala klarspråk om allvarliga situationer eller händelser av rädsla 
för att utsättas för hot från kriminella och extremister. I motionen 
från Sverigedemokraterna ställs frågan om en sådan tystnadskultur 
även kan vara ett problem i Sundsvalls kommun eller om det finns 
risk att den kan bli det. Sverigedemokraterna föreslår därför att en 
grundlig utredning genomförs för att ge svar på om liknande 
problematik som i Göteborg även finns i Sundsvalls kommun. Man 
föreslår vidare i motionen att man i Sundsvalls kommun tar fram 
handlingsplaner för att förebygga problematiken samt hur man ska 
agera om problemet uppstår, även om det skulle visa sig att det inte 
finns någon tystnadskultur i Sundsvall i dagsläget. Yttrande över 
motionen ska vara kommunstyrelsekontoret till handa senast 2022-
04-15.

Överläggning
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör deltar vid handläggningen av 
ärendet och svarar på frågor. 

Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till motionen.
Mikael Westin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Patrik Gustavsson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets, Kevin Sahlins (SD) yrkande samt Patrik 
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Gustavssons (M) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00063-3 - Svar på motion (SD) 

Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls kommun
 Bilaga Motion (SD) Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls 

kommun_.pdf
_ _ _ _
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§ 32 Vård- och omsorgsnämndens remissvar på 
förslaget till Klimat- och energiplan
(VON-2022-00068-2)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta förvaltningens remissvar

att uppdra till förvaltningen att överlämna remissvaret till   
kommunstyrelsekontoret

Ärendet
Sundsvalls miljöstrategiska program 2020-2030 antogs av 
kommunfullmäktige i maj 2020. För målområdet ”minskad 
klimatpåverkan” fanns ett utredningsuppdrag vilket har resulterat i ett 
förslag till en klimat- och energiplan som nu har remitterats till 
berörda nämnder och bolag samt till Länsstyrelsen. Samtidigt har en 
uppdatering av det miljöstrategiska programmet genomförts. 
Synpunkter på klimat- 
och energiplanen lämnas till kommunstyrelsen senast 2022-03-25. 
Klimat- och energiplanen samt det reviderade Miljöstrategiska 
programmet avses behandlas i kommunfullmäktige i maj 2022.

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens. Nämnden beslutar enligt detta.

Kevin Sahlin (SD) vill lämna en protokollsanteckning, ordförande 
medger att protokollsanteckning lämnas.

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna instämmer med förvaltningens bedömning att 
målsättningarna är tuffa att nå. Vi ser bekymmersamt på den 
ekonomiska konsekvensen detta skulle innebära för nämnden, när 
ekonomin redan är ansträngd. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00068-2 - Vård- och 

omsorgsnämndens remissvar på förslaget till Klimat- och 
energiplan

 Bilaga Klimat- och energiplan remissversion
 Bilaga Remiss Klimat- och energiplan (KS-2021-01156).msg
 Bilaga Remissmissiv Klimat- och energiplan.pdf
 Bilaga Miljöstrategiskt program 2020-2030
_ _ _ _
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§ 33 Revidering av modell för 
habiliteringsersättning och stimulansersättning
(VON-2022-00092-1)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att revidera nuvarande ersättningsmodell för habiliteringsersättning 
och stimulansersättning gällande dagens 65 års gräns till att 
ersättning utbetalas så länge individen har ett beslut om insatsen 
daglig verksamhet enligt LSS alternativt sysselsättning enligt SoL 
och uppfyller kriterierna i övrigt för att få ersättning. 

att personer med beslut om turbunden resa enligt SoL till och från 
daglig verksamhet/sysselsättning får möjlighet att behålla insatsen 
efter 65 år förutsatt att personen uppfyller kriterierna för att beviljas 
resa i övrigt.

att beslutet ska gälla från och med 1 april 2022 och under 
förutsättning att Individ- och arbetsmarknadsnämnden fattar samma 
beslut.

Ärendet
Vård och omsorgsförvaltningen samt Individ och 
arbetsmarknadsförvaltningen önskar en revidering av befintlig 
modell avseende den övre åldersbegränsning som idag finns för 
utbetalning av habiliteringsersättning och stimulansersättning samt 
turbundna resor. Förvaltningarna har samsyn på förslaget av behov 
av förändring vilket nu går upp i nämnderna för beslut.

Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets. Nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00092-1 - Revidering av modell för 

habiliteringsersättning och stimulansersättning
_ _ _ _
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§ 34 Ordförandeförslag om riktlinjer vid 25 års 
deltagande i daglig verksamhet
(VON-2022-00086-2)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en rutin för att 
uppmärksamma deltagare som firar 25 år inom daglig verksamhet. 
Förvaltningen föreslås även samordna detta arbete med Individ och 
arbetsmarknadsnämnden.

att ärendet ska återrapporteras till nämnden senast i maj 2022.

Ärendet
För anställda som har arbetat i kommunen i 25 år så uppmärksammas 
detta genom att medarbetaren blir inbjuden till en middag samt får en 
gåva. För deltagare i daglig verksamhet finns idag inga enhetliga 
rutiner fastställda kring detta. Dock så uppmärksammas deltagarna 
enligt uppgift på olika sätt efter 25 år. Det är rimligt att det finns en 
enhetlig rutin för detta i likhet med vad som gäller som anställda 
inom Sundsvalls kommun.

Överläggning
Mikael Westin (S), Kevin Sahlin (SD) och Patrik Gustavsson (M) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets. Nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00086-2 - Ordförandeförslag om 

riktlinjer vid 25 års deltagande i daglig verksamhet
 Bilaga Ordförandeförslag 25 år i daglig verksamhet
_ _ _ _
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§ 35 Nämndinitiativ Sverigedemokraterna - 
Arbetsskor, en arbetsmiljörättighet som 
vårdgivare inom Vård- och omsorg
(VON-2022-00101-2)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att initiativet sänds till förvaltningen för beredning.

Ärendet
Kevin Sahlin (SD) har vid dagens sammanträde väckt ett 
nämndinitiativ gällande att erbjuda arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonal. I initiativet föreslår Sverigedemokraterna vård- och 
omsorgsnämnden att besluta att vård- och omsorgspersonalens som 
är tillsvidareanställda eller visstidsanställda från 6 månader och 
uppåt, arbetsskor omfattas av fria arbetskläder som tillhandahålls av 
kommunen.

Överläggning
Mikael Westin (S) yrkar att initiativet sänds till förvaltningen för 
beredning.

Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till Mikael Westins (S) yrkande.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är det 
egna yrkandet. Nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00101-2 - Nämndinitiativ 

Sverigedemokraterna - Arbetsskor, en arbetsmiljörättighet som 
vårdgivare inom Vård- och omsorg

 Bilaga Nämndinitiativ Sverigedemokraterna - Arbetsskor en 
arbetsmiljörättighet som vårdgivare inom Vård- och omsorg

_ _ _ _
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§ 36 Anmälan av delegationsbeslut - HR
(VON-2022-00004-11)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll

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 31 mars 2022 anmäls anställningsbeslut som 
fattats med stöd av delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen 
under perioden 2022-02-10-2022-03-16 med delegationsnummer 
180-366/2022

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut förslag till beslut 
och det är förvaltningens. Nämnden beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00004-11 - Anmälan av 

delegationsbeslut - HR
 Bilaga Anmälan till Vård och omsorgsnämnden, 10 feb - 16 mar, 

22
_ _ _ _


