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Protokollet omfattar §§ 88-99 
 
 
 
Justeras 2021-10-27  
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Kevin Sahlin justera dagens protokoll. 
Ersättare är Jeanette Lindblom. 
 
_ _ _ _  
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§ 88 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag 
(VON-2021-00007-82) 

Ärendet 
Informationsärende.  
  
Information inför budget och verksamhetsplan 2022              
Sara Persson, verksamhetscontroller, presenterar grunduppdrag och 
kommunfullmäktiges mål inför arbetet med verksamhetsplan 2022. 
Förslag till nämndmål redovisas och sex av Kommunfullmäktiges 
mål föreslås bli tio stycken nämndmål. Anette Ståby, avdelningschef 
ekonomi och analys, går igenom nämndens budget och åtgärdsplan 
för år 2022. Nämnden får information om budgetprocessen, tidsplan, 
nämndens ekonomiska ram samt nämndens intäkter och kostnader. 
Vård- och omsorgsnämnden har en budgetram 2022 om totalt 
1 828 570 kkr. Vidare får nämnden information om status kring 
nämndens åtgärdsplan som beslutades av nämnden i november 2020. 
Nämnden har en beräknad ingående ekonomisk obalans att hantera år 
2021 om netto ca 100 miljoner kronor. Effektivisering 
verksamhetsstöd samt metodutveckling är verkställda med full 
ekonomisk effekt. Allmän återhållsamhet/restriktivitet har utökats 
från 3 till 5 miljoner kronor år 2022. 
 
Kristinelunds särskilda boende, finska enheten                       
Helene Lindholm, enhetschef, och Ninni Embretsen, enhetschef, 
informerar om den finska enheten på Kristinelunds särskilda boende 
som invigdes i maj 2021. Det är 19 personer som bor på den finska 
avdelningen och halva personalstyrkan är finsktalande.  
                     
Lokalbehovsbeskrivning som underlag för investeringar   
Mats Abramson, lokalstrateg, informerar om vård- och 
omsorgsnämndens lokalbehovsbeskrivning för år 2023-2026 med 
utblick mot år 2030. Lokalbehovsbeskrivningen redogör för vård- 
och omsorgsnämndens behov av bland annat verksamhetslokaler för 
åren 2023-2026 med utblick mot 2030. Det är ett planeringsunderlag 
för nämnden och kommunens investeringar samt beskriver 
konsekvenser för ekonomin.   
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§ 89 Information från förvaltningen 
(VON-2021-00007-81) 
 

Ärendet 
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om coronaläget inom 
förvaltningens verksamheter. Nämnden får information om att 
Västernorrlands utveckling och omvårdnad har bestridit ett återkrav 
på drygt 9 miljoner kronor. Förvaltningen har anlitat en advokatbyrå 
som kommer att hantera ärendet. Vidare informeras nämnden om att 
rekrytering av verksamhetschef inom stöd och omsorg pågår, det är 
bara ett fåtal som sökt tjänsten hittills.  
 
Mats Abramson, lokalstrateg, besvarar en fråga som dök upp på 
arbetsutskottet gällande att kallelselarmen på våra särskilda boenden 
för äldre låter väldigt högt, vilket är störande för både personal och 
omsorgstagare. För att företaget som distribuerat larmen ska kunna 
åtgärda problemet måste vi rapportera in problemen när det uppstår 
problem.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 90 Månadsrapport september 2021 
(VON-2021-00055-24) 
 

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

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-september 
2021 ett negativt resultat om – 7,8 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 – 146,2 miljoner kronor 
redovisas en resultatförbättring med 138,4 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, till skillnad från tidigare prognos. Den negativa 
obalansen i prognosen härrör i sin helhet från verksamheten Omsorgen 
om funktionshindrade och där främst avseende boenden samt 
personlig assistans. Prognosen baseras på den positiva 
resultatutvecklingen som kan följas samt det intensifierade arbetet med 
verkställighet av åtgärder som pågår inom förvaltningen.  
 
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 51,9 miljoner kronor, jämfört med 86,7 miljoner kronor 
motsvarande period föregående år. Sedan juli månad uppgår 
merkostnaden för Covid-19 till ca 1 - 1,5 miljon kronor per månad. 
 
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 målsättning 
för år 2021 är en ekonomisk effekt om 67 miljoner kronor. Vid 
uppföljningen av åtgärdsplanens effekter för perioden januari-augusti 
2021, inklusive merkostnader Covid-19, så redovisas en total 
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resultatförbättring om 138,4 miljoner kronor.  Resultatförbättringar 
mot budget redovisas inom samtliga områden och i synnerhet inom 
äldreomsorgen som svarar för närmare 126,6 miljoner kronor av 
resultatförbättringen. 
 
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. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00055-24 - Månadsrapport 

september 2021 
• Bilaga Månadsrapport VON september 2021 
_ _ _ _ 
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§ 91 Återrapportering Bruksgården 
(VON-2020-00090-58) 
 

Ärendet 
Jolanta Sörebäck, verksamhetschef, informerar om att det i nuläget är 
två stycken omsorgstagare som bor kvar på Bruksgårdens särskilda 
boende. Förvaltningen jobbar med att hitta nytt boende till dessa 
personer. Personalen har fått nya tjänster förutom en person som 
arbetat natt. Planen är att Bruksgårdens särskilda boende ska vara 
avvecklat den 30 november 2021.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 92 Översyn av vissa avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområden 
(VON-2021-00155-2) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka förvaltningens förslag till nya samt ändrade avgifter och 
ersättningar inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden,  
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa vård- och 
omsorgsnämndens förslag till nya och ändrade avgifter och 
ersättningar, 
 
att förslå kommunfullmäktige att fastställa att avgifterna och 
ersättningarna ska gälla från och med 1 januari 2022, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avgifterna och ersättningarna 
årligen ska omräknas enligt angivet index som nationellt beslutad 
maxtaxa, konsumentverkets beräkningar och/eller regionens taxa. 
 

Ärendet 
Kommunen har enligt 5 § Kommunallagen (KL 2017:725) rätt att ta ut 
avgifter. Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige.  
 
Enligt 8 kap. Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) har kommuner rätt att 
ta ut avgifter för socialtjänstinsatser. Enligt 17 kap. Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 2017:30) har kommuner rätt att ta ut avgifter för 
hälso- och sjukvårdsinsatser. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen ska bedriva en verksamhet som är i 
ekonomisk balans varför förvaltningen regelbundet gör översyn av sin 
verksamhet och de avgifter som brukarna debiteras. 
 
Enligt kommunallagen, 8 kapitlet, får kommuner inte ta ut högre 
avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster och eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). 
Förvaltningens förslag till nya samt förändrade avgifter avser: 
 

1. Medboende vid särskilda boenden inom äldreomsorgen – ny 
avgift 
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2. Bårhuskostnad – ny avgift 
 

3. Servicepaket vid gruppboenden inom omsorgen om 
funktionshindrade – ändrad avgift 
 

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-2021-00155-2 - Översyn av vissa 

avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 
 

_ _ _ _ 
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§ 93 Remissvar VON Program för social 
hållbarhet 
(VON-2021-00150-2) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att överlämna svaret till kommunstyrelsen med följande tillägg: 
 

- Vi ställer oss bakom den föreslagna inriktningen och de 
föreslagna prioriterade områdena i programmet.  

 
- Vi delar inriktningen i de målsättningar som programmet 

pekar ut, men anser att antalet mål bör ses över och minskas 
för att på ett tydligare sätt prioritera de delar som är särskilt 
avgörande för att minska skillnaderna och stärka den sociala 
hållbarheten.  

 
- Vi föreslår att det i programmet förtydligas att respektive 

nämnds handlingsplaner inarbetas i nämndens 
verksamhetsplan, och ingår i den kontinuerliga uppföljningen 
i nämnderna.  

 
- Vi vill under målområde 1, ”Arbete”, arbeta in målsättningen 

om 5000 nya jobb till 2030 som kommunfullmäktige fastställt 
som den andra av Sundsvalls kommuns huvudprioriteringar 
jämte målet om att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor.  

Ärendet 
Programmet för social hållbarhet härrör från ett beslut i 
kommunfullmäktige 2017-10-30 §201, där kommunstyrelsen fick i 
uppdrag att ta fram en strategi för social hållbarhet. 
 
Programmet är ett styrdokument som visar prioriteringarna för 
arbetet med social hållbarhet i Sundsvall. Programmet syftar till att 
uppfylla befintliga styrdokument såsom Agenda 2030, nationell 
lagstiftning, nationella styrdokument samt kommunala styrdokument.  
 
Målen i programmet syftar till att påverka invånarnas hälsoutveckling 
över tid, med fokus på utsatta grupper. Målen ska säkerställa att det 
sker ett systematiskt arbete för att nå en tydlig förbättring. 
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Uppföljningen av mål och indikatorer i programmet kommer att 
genomföras av kommunstyrelsekontoret år 2025, 2028 och 2031. 
 
Vård och omsorgsförvaltningen har ombetts att innan 30 oktober 
2021 inkomma med ett remissvar gällande programmet.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget med program och avser 
att införliva programmets ambition i ordinarie verksamhet. Nedan 
presenteras förvaltningens remissvar.  

Överläggning 
Mikael Westin (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag med 
följande tillägg till förvaltningens remissvar: 
-Vi ställer oss bakom den föreslagna inriktningen och de föreslagna 
prioriterade områdena i programmet.  
 
-Vi delar inriktningen i de målsättningar som programmet pekar ut, 
men anser att antalet mål bör ses över och minskas för att på ett 
tydligare sätt prioritera de delar som är särskilt avgörande för att 
minska skillnaderna och stärka den sociala hållbarheten.  
 
-Vi föreslår att det i programmet förtydligas att respektive nämnds 
handlingsplaner inarbetas i nämndens verksamhetsplan, och ingår i 
den kontinuerliga uppföljningen i nämnderna.  
 
-Vi vill under målområde 1, ”Arbete”, arbeta in målsättningen om 
5000 nya jobb till 2030 som kommunfullmäktige fastställt som den 
andra av Sundsvalls kommuns huvudprioriteringar jämte målet om 
att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor.  
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är hans 
eget förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00150-2 - Remissvar VON 

Program för social hållbarhet 
• Bilaga Remiss Program för social hållbarhet.msg 
• Bilaga Missiv program för social hållbarhet.docx 
• Bilaga Program för social hållbarhet - remissversion 202107.pdf 
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§ 94 Nämndinitiativ –  M, KD, L –  De äldres 
säkerhet och ovaccinerad personal   
(VON-2021-00165-2) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att remittera ärendet till förvaltningen för utredning.  
 

Ärendet 
Patrik Gustavsson (M) har vid dagens sammanträde väckt ett 
nämndinitiativ gällande ovaccinerad personal inom vård- och 
omsorg. I initiativet föreslår Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Liberalerna att nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ta 
fram rutiner/förslag på vilket sätt man säkerställer att ovaccinerad 
personal inte äventyrar de äldres säkerhet. 
  

Överläggning 
Mikael Westin (S) yrkar på att remittera ärendet till förvaltningen för 
utredning. 
 
Patrik Gustavsson (M) och Polina Janson Larsson (KD) yrkar bifall 
till Mikael Westin (S) förslag.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Mikael 
Westin (S) med fleras förslag. Ordförande finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
• Bilaga Nämndinitiativ - M, KD, L - De äldres säkerhet och 

ovaccinerad personal 
_ _ _ _ 
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§ 95 Utvärdering Skönsmomodellen på särskilt 
boende 
(VON-2021-00099-18) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens 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.  
 

Ärendet 
Vård och omsorgsnämnden beslutade i april 2021 att uppdra till 
förvaltningen att återkomma med ett upplägg för att utvärdera 
Skönsmomodellen vid särskilt boende. Syftet med utvärderingen är att 
presentera vad som behöver förbättras och förändras utifrån ekonomi, 
kvalitet och arbetsmiljö.  
 
Syftet och målsättningen med Skönsmomodellen har varit att inom 
ramen för kärnuppdraget förbättra kvalitet och arbetsmiljö samt 
effektivitet genom att tillgodose brukarens individuella behov mer 
samordnat. Det vill säga, göra mer av det som är värdeskapande för 
medborgarna och att sluta göra sådant som inte skapar värde ur 
medborgarnas perspektiv för att resurserna ska räcka till fler. 
 
Hösten 2017 påbörjades inom äldreomsorgens särskilda boenden 
implementering av Skönsmomodellen vid Granbackens äldreboende. 
Inrullningen av modellen fortgick under år 2018 med 
Skottsundsbacken och Tingsta.  Därefter år 2019 med Havssundet 
samt det nya äldreboendet Heffnersgården vilken togs i drift samma 
år. Inrullning av Ängebo äldreboende inom Stöd och omsorg 
påbörjades hösten 2020. 
 
Förvaltningen konstaterar att de särskilda boendena som 
implementerat Skönsmomodellen sammantaget inte redovisar en 
högre budgetföljsamhet vad gäller ekonomi jämfört med övriga 
särskilda boenden inom förvaltningens äldreomsorg.  
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Inte heller redovisas sammantaget en högre brukarnöjdhet vad gäller 
kvalitet jämfört med övriga särskilda boenden inom förvaltningens 
äldreomsorg eller lägre sjukfrånvaro vad gäller arbetsmiljö jämfört 
med snittet för förvaltningen eller riket. 
 
Tingsta äldreboende utmärker sig dock vad gäller samtliga delar med 
en ekonomi i balans mot budget, brukarnöjdhet som överstiger både 
snittet för vård- och omsorgsförvaltningen samt riket samt en 
sjukfrånvaro som  ligger på en lägre nivå jämfört med riket och snittet 
för förvaltningen.  
 
Äldreboendet Tingsta utmärker sig genom att för samtliga 
kvalitetsindikatorer uppnå en högre brukarbedömning jämfört med 
riket samt snittet för Sundsvalls boende. Vad gäller bemötande samt 
hänsyn till åsikter och önskemål uppnår Tingsta en 100 procentig 
nöjdhet hos brukarna. 
 

Överläggning 
Ann-Christine Meiding (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut med följande tilläggsyrkande: Att ge förvaltningen i uppdrag 
att återkomma till nämnden i februari 2022, för att rapportera om det 
fortsatta arbetet med att utveckla Skönsmomodellen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Ann-
Christine Meiding (S) förslag. Ordförande finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00099-18 - Utvärdering 

Skönsmomodellen på särskilt boende 
• Bilaga Sjukfrånvaro VOF 
• Bilaga Rapport Skönsmomodellen 
_ _ _ _ 
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Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-26 16 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 96 Förslag till sammanträdesplan för vård- och 
omsorgsnämnden och arbetsutskottet år 2022 
(VON-2021-00002-2) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att vård- och omsorgsnämnden sammanträder följande datum år 
2022: onsdag 26 januari, onsdag 23 februari, torsdag 31 mars, onsdag 
27 april, tisdag 24 maj, onsdag 22 juni, tisdag 30 augusti, tisdag 28 
september, tisdag 25 oktober, onsdag 23 november och torsdag 15 
december. 
 
att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder följande 
datum år 2022: onsdag 12 januari, onsdag 9 februari, tisdag 15 mars, 
tisdag 12 april, onsdag 11 maj, onsdag 8 juni, tisdag 16 augusti, 
tisdag 13 september, tisdag 11 oktober, onsdag 9 november och 
tisdag 29 november. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till 
sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden och nämndens 
arbetsutskott år 2022. Då vård- och omsorgsnämnden har ett 
gemensamt verksamhetsstöd med individ- och 
arbetsmarknadsnämnden har sammanträdesdagar fått anpassas så att 
nämnderna inte sammanträder på samma dagar.  
 
Förvaltningen förslår att vård- och omsorgsnämnden sammanträder 
följande datum: onsdag 26 januari, onsdag 23 februari, torsdag 31 
mars, onsdag 27 april, tisdag 24 maj, onsdag 22 juni, tisdag 30 
augusti, tisdag 28 september, tisdag 25 oktober, onsdag 23 november 
och torsdag 15 december. Ordförande och vice ordförande kan 
planera in studiebesök, information och utbildningar inom nämndens 
verksamhetsområde under nämndens förmiddagar. Nämndens 
förmiddagar är stängda för allmänheten. 
 
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
sammanträder följande datum: onsdag 12 januari, onsdag 9 februari, 
tisdag 15 mars, tisdag 12 april, onsdag 11 maj, onsdag 8 juni, tisdag 
16 augusti, tisdag 13 september, tisdag 11 oktober, onsdag 9 
november och tisdag 29 november. Arbetsutskottets sammanträden är 
stängda för allmänheten. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-26 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

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-2021-00002-2 - Förslag till 

sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden och 
arbetsutskottet år 2022 
 

_ _ _ _ 
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Sammanträdesdatum 
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Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-26 18 
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§ 97 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 2 år 2021 
(VON-2021-00016-11) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen för andra 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 andra kvartalet 2021 lämnas bifogad rapport daterad 2021-07-30 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden 
redovisade totalt 35 stycken ej verkställda beslut för andra kvartalet 
2021 enligt socialtjänstlagen. Totalt omfattas 16 kvinnor och 19 män. 
 
Av de 35 ej verkställda beslut som rapporterats till Inspektionen för 
vård och omsorg avser 22 beslut dagverksamhet, 3 beslut 
matdistribution, 2 beslut växelvård och beslut 8 äldreboende/särskilt 
boende. 
 
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner 
redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för 
andra kvartalet år 2021 och överlämnar rapporten till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-26 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00016-11 - Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 2 år 2021 
• Bilaga Statistikrapport SoL VON Q2 2021 

 
_ _ _ _ 
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§ 98 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
LSS, kvartal 2 år 2021 
(VON-2021-00017-11) 
 

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 
andra 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 andra kvartalet år 2021 lämnas bifogad rapport daterad 2021-09-
28 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden 
redovisar totalt 144 stycken ej verkställda beslut för andra kvartalet 
2021 enligt LSS. Av dessa avser 1 beslut korttidsvistelse, 15 beslut 
bostad med särskild service, 12 beslut kontaktperson, 3 beslut 
ledsagarservice och 113 beslut daglig verksamhet. Totalt omfattas 72 
män och 72 kvinnor. 
 
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner 
redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för andra kvartalet 
år 2021 och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
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Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-26 21 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00017-11 - Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 år 2021 
• Bilaga Statistikrapport LSS VON Q2 2021 
_ _ _ _ 
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§ 99 Anmälan av delegationsbeslut – HR   
(VON-2021-00004-19) 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll § 99 den 26 oktober 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 26 
oktober 2021 anmäls anställningsbeslut som fattats med stöd av 
delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen mellan perioden 
2021-09-16 – 2021-10-14 med delegationsnummer 1376/2021 – 
1639/2021. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
 

Beslutsunderlag 
• Bilaga Anmälan av delegationsbeslut till vård och 

omsorgsnämnden 16 september-14 oktober 2021 
_ _ _ _ 
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