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Protokollet omfattar §§ 46-60 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mikael Westin 
Ordförande 

Patrik Jonsson 
Sekreterare 

 
 
Kevin Sahlin 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
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 Rolf Nordin. 
 
_ _ _ _  
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§ 46 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag 
(VON-2022-00007-36) 
 
 

Ärendet 
 
Muntliga föredragningar samt möjlighet till frågor i ett antal ärenden, 
där beslut kommer att tas under eftermiddagen. 
 
09:00 
Muntlig föredragning av Niklas Rahm, IT-strateg i  
ärende 8 Handlingsplan för hållbar digitalisering (Morgondagens 
välfärd). 
 
10:20 
Muntlig föredragning av Annette Ståby, ekonomichef och Sara 
Persson verksamhetscontroller i ärende 10 Delårsrapport 1, 2022. 
 
11:15 
Muntlig föredragning av Sara Persson, verksamhetscontroller i 
ärende 11 Uppföljning status 1 Internkontroll 2022. 
 
11:25 
Gruppmöten.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-36 - Vård- och 

omsorgsnämndens förmiddag 
_ _ _ _ 
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§ 47 Information från förvaltningen 
(VON-2022-00007-35) 
 
 

Ärendet 
Muntlig information av Annika Eriksson, stabschef.  
 
Covid-19 
Avslutar uppföljning/redovisning av hur smittläget bland brukare och 
personal ser ut, har varit stabilt läge länge.  
 
Bemanning sommar 
Saknas 120 vikarier, gott samarbete med bemanningsenheten. Om 
situationen inte löses, kommer det att lösas genom avrop och 
bemanningsföretag och i sista hand genom avtal om att 
semesterperiod kan flyttas mot ersättning. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-35 - Information från 

förvaltningen 
_ _ _ _ 
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§ 48 Äldreomsorgslyftet - plan för nyttjande av 
statsbidrag under 2022 och 2023 
(VON-2022-00097-2) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna plan för hur en större del av statsbidraget avseende 
Äldreomsorgslyftet 2022 och 2023 ska användas och överlämna den 
till Personalutskottet. 

Ärendet 
Vård och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Personalutskottet att 
återkomma med en plan för hur en större andel av statsbidraget kan 
användas under 2022 och 2023 senast juni månad.  
 
Arbetsgivarens möjlighet att via statsbidrag erbjuda möjligheten att 
erbjuda medarbetare studier med lön är motiverande för medarbetare 
som saknar utbildning eller påbörjat men ej avslutat. Det höjer 
kompetensnivån inom vård och omsorg och verksamheterna kan 
fortsätta leverera välfärd även när medarbetaren är frånvarande 
eftersom lönekostnaden täcks av statsbidraget. 

Överläggning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
Arbetsutskottets, nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00097-2 - Äldreomsorgslyftet - 

plan för nyttjande av statsbidrag under 2022 och 2023 
• Bilaga Äldreomsorgslyftet Plan för användande av statsbidrag 

2022 2023 220505 
_ _ _ _ 
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§ 49 Översyn och kartläggning av befintliga 
lägenheter vid äldreboende med somatisk eller 
demensinriktning 
(VON-2022-00107-2) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
  
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen arbetar med kartläggning och översyn av tillgången till 
platser vid kommunens särskilda boenden för äldre. Behovet av 
platser till individer med demenssjukdom ökar i högre takt jämfört 
med behovet av lägenheter för individer med somatiska vård- och 
omsorgsbehov i kommunens särskilda boenden för äldre. För att 
minska kön till demensplatser och verkställa fattade beslut inom tre 
månader avser förvaltningen konvertera platser från somatisk vård 
och omsorg till platser med demensinriktning. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00107-2 - Översyn och 

kartläggning av befintliga lägenheter vid äldreboende med 
somatisk eller demensinriktning 

• Bilaga Konvertering av platser från somatisk till 
demensinriktning 

_ _ _ _ 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-24 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 50 Riktlinjer volontärverksamhet äldreomsorg 
(VON-2022-00091-8) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att verkställa volontärverksamhet i 
enlighet med fastställda riktlinjer.  

 
att uppdra till förvaltningen att teckna IOP-avtal med föreningar. 
 
att förvaltningen återkopplar till nämnden i oktober. 
 
Reservation 
Patrik Gustavsson (M) 

Ärendet 
Kommunala pensionärsrådet tillsatte i november 2019 en arbetsgrupp 
bestående av två representanter från pensionärsorganisationerna och 
två representanter från politiken. Arbetsgruppens mål var att arbeta 
fram ett förslag till hur ett system med volontärer i äldreomsorgen 
skulle kunna organiseras. Arbetsgruppen föreslog också hur 
volontärverksamhet kunde få bidrag via det kommunala stödet till 
pensionärsorganisationer. Kommunala pensionärsrådet överlämnade 
förslaget till vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden den 17 september 2020.  
 
Uppdraget som volontär ersätter inte sysslor som ordinarie personal 
ansvarar för. Volontärs insatser ska vara ett komplement till den 
ordinarie verksamheten. Uppdraget som volontär innebär att man 
genomför individuella aktiviteter. Exempel på aktiviteter för volontär 
kan vara läsning, fika, spela spel, lyssna på musik eller promenad 
med individer som, enligt personal på äldreboendet, behöver 
särskilda insatser för att undvika isolering och ensamhet. 
Volontärverksamheten bygger på frivillighet både hos volontären och 
den som erbjuds kontakt med en volontär.  

Överläggning 
Patrik Gustavsson (M) yrkar: att att-satsen 
”att uppdra till förvaltningen att teckna IOP-avtal med föreningar.” 
ändras till 
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” att uppdra till förvaltningen att teckna IOP-avtal med ideella 
föreningar, stiftelse, registrerade trossamfund eller aktiebolag med 
särskild vinstutdelningsbegränsning” 
 
Ann-Christine Meiding (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag, 
med tilläggsattsatsen – att förvaltningen återkopplar till nämnden i 
oktober 
 
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till Ann-Christine Meidings (S) 
förslag. 
Polina Janson Larsson (KD) yrkar bifall till Patrik Gustavssons (M) 
förslag. 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut och det är Ann-
Christine Meidings (S) och Patrik Gustavssons (M).  
 
Votering begärs  
Och ska verkställas. 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst för Meidings (S) förslag 
Nej-röst för Gustavssons (M) förslag 
 
Voteringsresultat 
Med 8 ja-röster för Meidings (S) förslag och 3 nej-röster för 
Gustavssons (M) förslag beslutar nämnden att bifalla Meidings (S) 
förslag. 
 
Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 
Mikael Westin (S) x   
Jeanette Lindblom (C) x   
Ann-Christine Meiding (S) x   
Rolf Nordin (S) x   
Helena Gudasic (S) x   
Johan Nikula (S) x   
Martin Jägesten (V) x   
Patrik Gustavsson (M)  x  
Elsa Weiss (M)  x  
Polina Janson Larsson (KD)  x  
Kevin Sahlin (SD) x   
Summa 8 3  

 
Reservation  
Patrik Gustavsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00091-8 - Riktlinjer 

volontärverksamhet äldreomsorg 
• Bilaga Riktlinje Volontärverksamhet inom äldreomsorg 220429 
_ _ _ _ 
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§ 51 Utvecklat arbetssätt inom äldreomsorgen 
(VON-2021-00099-25) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan 
 
att förvaltningen återkommer till nämnden med en uppföljning av 
handlingsplanen i maj 2023. 

Ärendet 
Vid nämndens sammanträde den 23 februari 2022 beslutades att ge 
förvaltningen i uppdrag 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. 

Överläggning 
Johan Nikula (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
tilläggsattsatsen - att förvaltningen återkommer till nämnden med en 
uppföljning av handlingsplanen i maj 2023. 
 
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till Johan Nikulas förslag. 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Johan 
Nikulas (S), nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00099-25 - Utvecklat arbetssätt 

inom äldreomsorgen 
_ _ _ _ 
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§ 52 Krav på sprinklersystem inom särskilda 
boenden 
(VON-2020-00090-69) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att tillföra nämnden  
 ca 15,5 mkr för installation av sprinklersystem på nämndens fyra 

servicehus samt på äldreboendet Lindgården. 
 
att till kommunfullmäktige begära ytterligare medel inom ramen för 

verksamhetsanpassningar och myndighetskrav för att därigenom 
kunna tillgodose de kommande myndighets- och verksamhetskrav 
som åligger nämnden  

Ärendet 
Medelpads räddningsförbund har ålagt Vård- och omsorgsnämnden 
att installera sprinklersystem på nämndens fyra servicehus samt på 
äldreboendet Lindgården. Detta utifrån bedömningen att vissa av de 
vårdtagare som bor där har begränsade eller inga förutsättningar att 
sätta sig själva i säkerhet vid en eventuell brand. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om att tillföra nämnden ca 15,5 mkr för 
installation av sprinklersystem på nämndens fyra servicehus samt på 
äldreboendet Lindgården. 
 
Vidare föreslås nämnden besluta att till kommunfullmäktige begära  
ytterligare medel inom ramen för verksamhetsanpassningar och 
myndighetskrav för att därigenom kunna tillgodose kommande 
myndighets- och verksamhetskrav som åligger nämnden  

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) begär ajournering, mötet ajourneras kl. 13:50-
13:56. 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets, nämnden beslutar enligt detta.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00090-69 - Krav på 

sprinklersystem inom särskilda boenden 
_ _ _ _ 
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§ 53 Handlingsplan för hållbar digitalisering 
(VON-2021-00196-7) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
att godkänna återrapporteringen av uppdraget 
 
att ett verksamhetssystem som möter förvaltningens behov i enlighet 
med lagstiftning ska vara driftsatt senast februari år 2025. 

Ärendet 
Presentation av handlingsplan för hållbar digitalisering. 
 
Vid sammanträde 2022-01-26 § 4 beslutade Vård- och omsorgsnämnden 
att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden presentera en 
handlingsplan för hållbar digitalisering som inkluderar dokumentations- 
och journalsystem (verksamhetssystem).   
 
Förvaltningen beslutade 2022-04-26 att fastställa Programplan 
Morgondagens välfärd. Hållbar digitaliseringen år 2022-2024. 
Programplanen utgör del av det uppdrag förvaltningen nu 
återrapporterar.  
 
Upphandling av nytt verksamhetssystem är initierat i nära samarbete 
med, Kommunstyrelsekontorets avdelning för digital transformation och 
Inköpsavdelningen. Målet är att nytt verksamhetssystem ska vara 
implementerat senast årsskiftet 2024/2025. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2021-00196-7 - Handlingsplan för 

hållbar digitalisering 
• Bilaga Programplan - Morgondagens välfärd 2022-04-26 
_ _ _ _ 
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§ 54 Ordförandeförslag om riktlinjer vid 25 års 
deltagande i daglig verksamhet - Återrapportering 
(VON-2022-00086-6) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av rutin för att uppmärksamma 
deltagare som firar 25-år i daglig verksamhet. 
 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde i mars 
utifrån ordförandeförslaget om riktlinjer vid 25 års deltagande i 
daglig verksamhet: 
 
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. 
 
Förvaltningen har nu tagit fram en gemensam rutin med Individ- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00086-6 - Ordförandeförslag om 

riktlinjer vid 25 års deltagande i daglig verksamhet - 
Återrapportering 

• Bilaga Rutin för uppvaktning av deltagare efter 25 år i daglig 
verksamhet 

• Bilaga Ordförandeförslag om riktlinjer vid 25 års deltagande i 
daglig verksamhet 

_ _ _ _ 
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§ 55 Delårsrapport 1, 2022 
(VON-2022-00055-16) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport 1, januari-april 
2022 för vård- och omsorgsnämnden. 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns ekonomistyrningsregler ska nämndernas 
och kommunstyrelsens verksamhet följas upp i två delårsrapporter 
och en årsrapport under verksamhetsåret. Delårsrapport januari-april 
2022 för  
vård- och omsorgsnämnden följer upp nämndens beslutade 
verksamhetsplan 2022 (VON-2021-00175-1). 
 
Kommunfullmäktiges mål och nämndens mål 
Kommunfullmäktiges mål ska vara vägledande. I delårsrapporten 
anges prognos för måluppfyllelse. Vård- och omsorgsnämnden har 
tolv målsättningar som svarar till kommunfullmäktige prioriterade 
områdena 
 
För tio nämndsmål bedöms målet uppnås under året: 
Kommunfullmäktige mål: Huvudprioritering 

- Medverka till att målsättningarna i "program för social 
hållbarhet" uppnås. 

- Nämnden ska verka för en god och nära vård. 
 

Kommunfullmäktige mål: En trygg vård och omsorg 
- 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. 

- Nämnden ska verka för att använda digitaliseringens 
möjligheter för att förbättra kvalitén och öka tryggheten för 
personer som är i förvaltningens verksamheter. 
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Kommunfullmäktige mål: Ett Sundsvall som växer 
- Nämnden ska bidra till ökad sysselsättningsgrad för personer 

med funktionsnedsättning. 
- Nämnden ska verka för att öka andel anställda med 

heltidssysselsättning. 
 
Kommunfullmäktige mål: En kommunorganisation i framkant 

- Nämnden har arbetat fram kompetensförsörjningsplan år 
2022, för perioden år 2023-2030. 

 
Kommunfullmäktige mål: En kommunorganisation i framkant 

- Nämndens sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst 
7,9 % 

 
Kommunfullmäktige mål: Årets resultat ska vara positivt 

- Nämnden ska ha en stabil ekonomi i balans med långsiktig 
hållbarhet. 

- Nämnden ska verka för en hög effektivitet där både resurser 
och kvalitet vägs in. 
 

För två nämndsmål bedöms att målet inte uppnås under året: 
Kommunfullmäktige mål: Ett hållbart Sundsvall 

- Förvaltningens avfall ska minska. De farliga kemikalierna ska 
fasas ut. 

 
Kommunfullmäktige mål: En kommunorganisation i framkant 

- Nämnden ska stärka och renodla undersköterskerollen. 
 
Prognos 
Förvaltningen lämnar i anslutning till delårsrapporten en reviderad 
prognos med en beräknad avvikelse mot budget vid årets slut om -10 
miljoner kronor. 
 
Revideringen av prognosen och orsaker till att nämndens prognos 
inte bedöms vara i balans under året är kvarstående obalans inom 
omsorgen om funktionshindrade. 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår besluta att godkänna förslaget 
till delårsrapporten 1 för år 2022. 
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Överläggning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens, nämnden beslutar enligt detta. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00055-16 - Delårsrapport 2022 
• Bilaga Delårsrapport 1 2022, vård- och omsorgsförvaltningen 
_ _ _ _ 
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§ 56 Uppföljning status 1 Internkontroll 2022 
(VON-2022-00024-9) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna delrapport 1 av internkontrollplan 2022. 

Ärendet 
I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar 
ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa 
effektivitet, säkerhet och styrbarhet. Syftet är även att undvika förlust 
och förstörelse av tillgångar, att undgå allvarliga fel och brister och 
att generera underlag för kontinuerliga förbättringar. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i februari om 
internkontrollplan för 2022 (VON-2022-00024-4) vilken innehåller 
fyra punkter. 
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, fastställt av 
kommun-fullmäktige, ska planen följas upp i samband med 
delårsrapporteringen (tertial 1 och 2) samt med en årsrapport.  
 
Ärendet innefattar delrapport 1 av internkontrollplan för 2022.   
 
Samtliga fyra internkontrollpunkter har status ”pågår enligt plan” och 
förväntas slutföras under året och rapporteras i årsrapporten. 

1. Myndighetsbeslut fattas och verkställs i tid. 
- IVO-beslut följs upp regelbundet. 
- Systemstöd utreds. 
 

2. Förvaltningen har tydliga riktlinjer och upphandlar korrekta, 
rättssäkra avtal/tillståndsgivningar. 
- Identifierat behov.  
- Utbildning inom köprätt har erbjudits samtliga chefer.  
 

3. Vård- och omsorgstagare i LSS-bostad ska få samma tillgång 
till tandläkarbesök och undersökningar som exempelvis 
hälso-undersökningar och cellprovskontroller. 
- Ska framgå i genomförandeplan (kort sikt). 
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- Rutin för egenkontroll avseende granskning av 
genomförandeplan (lång sikt). 
 

4. Förvaltningen har en genomförandeplan för äldre på särskilt 
boende, samt gör uppföljningar av behovet. 
- Tre frågor om rutiner kring genomförandeplaner ställs till 

slumpvist valda äldreboenden. 
- Samtliga enhetschef gör 15 slumpmässiga kontroller per 

år av genomförandeplaner (egenkontroll). 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00024-9 - Uppföljning status 1 

Internkontroll 2022 
• Bilaga VON-2022-00024-04 Internkontrollplan 
_ _ _ _ 
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§ 57 Remissvar - granskning av Översiktsplan 
Sundsvall 2040 
(VON-2022-00015-5) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
att anta förvaltningens remissvar gällande granskning av 
Översiktsplan Sundsvall 2040. 
 
att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen för fortsatt 
handläggning. 
 
Ärendet 
Översiktsplan Sundsvall 2040 finns nu tillgänglig för granskning och 
har kungjorts enligt PBL (2010:900) kap 3 §§ 13-14. Även under 
gransknings- tiden är det möjligt för nämnden att lämna synpunkter. 
Dessa ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 27 juni 2022 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens 
remissvar  
gällande granskning av Översiktsplan Sundsvall 2040 och uppdra till 
förvaltningen att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen för 
fortsatt handläggning 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00015-5 - Remissvar - granskning 

av Översiktsplan Sundsvall 2040 
• Bilaga Missiv granskning Översiktsplan Sundsvall 2040 
• Bilaga Sändlista ÖP granskning 
_ _ _ _ 
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§ 58 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen första kvartalet 2022 
(VON-2022-00016-8) 
 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen för första kvartalet år 2022 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 första kvartalet 2022 
lämnas bifogad rapport daterad 2022-04-21 till kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer. Nämnden redovisade totalt 36 stycken ej 
verkställda beslut för första kvartalet 2022 enligt socialtjänstlagen. 
Totalt omfattas 25 kvinnor och 11 män. 
 
Av de totalt 36 ej verkställda beslut som rapporterats till IVO avser 1 
beslut om Dagvård, 1 beslut om Växelvård, 3 beslut om Servicehus 
och 31 beslut om Äldreboende. 
 
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner 
redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för 
första kvartalet år 2022 och överlämnar rapporten till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Överläggning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets, nämnden beslutar enligt detta. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00016-8 - Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen första kvartalet 2022 
• Bilaga Statistikrapport SoL VON kvartal 1 2022 
_ _ _ _ 
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§ 59 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
LSS, kvartal 1 2022 
(VON-2022-00017-7) 

Beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för 
första kvartalet 2022 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.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. 
 
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner 
redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för första kvartalet  
2022 och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00017-7 - Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt LSS, kvartal 1 
• 2022 
• Bilaga Rapport, Ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 1 2022 
_ _ _  
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§ 60 Anmälan av delegationsbeslut - HR 
(VON-2022-00004-16) 
 

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 24 maj 2022 anmäls anställningsbeslut som 
fattats med stöd av delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen 
under perioden 2022-04-13 – 2022-05-10 med delegationsnummer 
632-789/2022 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00004-16 - Anmälan av 

delegationsbeslut - HR 
• Bilaga Anmälan till Vård och omsorgsnämnden, 13 apr - 10 maj, 

22 
_ _ _ _ 
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