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Tid Kl. 09:00-14:30
Plats Kommunhuset, KS-salen

Beslutande Mikael Westin (S) ordförande
Jeanette Lindblom (C) v ordförande
Ann-Christine Meiding (S)
Rolf Nordin (S)
Helena Gudasic (S)
Johan Nikula (S)
Burhan Hussain (S) ersätter Martin Jägesten (V)
Patrik Gustavsson (M)
Elsa Weiss (M)
Polina Janson Larsson (KD)
Kevin Sahlin (SD)

Ersättare Yaasmin Nuur (S)
Barbro Edlund (S)
Vakant (S)
Erik Thunström (C) 
Johan Brännström (L)
Katarina Blixt (SD)

Övriga Patrik Jonsson Sekreterare
Marie Lissäng Förvaltningsdirektör
Anette Ståby
Hans Wiklund
Emmely Engström
Ing-Britt Madsen
Maria Bäckman
Katarina Funseth
Miriam Elffors

Ekonomichef § 63
Samordnare Nära vård §§ 61, 66
Administratör
Verksamhetschef § 61
MAS § 61
MAR § 61
Enhetschef § 61
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 61-67

Justeras

Mikael Westin
Ordförande

Patrik Jonsson
Sekreterare

Helena Gudasic
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.
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Justering

Utöver ordförande ska Helena Gudasic justera dagens protokoll.
Ersättare är Elsa Weiss.

_ _ _ _ 
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§ 61 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag
(VON-2022-00007-43)

Ärendet

God och nära vård
Hans Wiklund, samordnare Nära vård ger muntlig information.
Bedrivs nationellt utifrån beslut av Riksdagen i november 2020.
Demografin driver fram förändring, delaktighet, kontinuitet och 
tillgänglighet är ledord. Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande 
sjukvård. Från organisation till relation. Från passiv mottagare till 
aktiv medskapare. Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till 
samordning utifrån personens fokus. 

Målbild för Västernorrland
- Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov
- Mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård

Vad händer i Sundsvall?
- SKR Ledarskapsprogram
- Länskonferens 26 oktober
- Samordnarnätverk
- Framtidens välfärd och skola
- Träffpunkter och volontärverksamhet
- Fördjupad samverkan Indal-Liden
- Verksamhetsutvecklingsprojekt

Mobilt team
Ing-Britt Madsen, verksamhetschef informerar muntligt.
Beslut i måndags, att ett mobilt team ska skapas tillsammans med 
regionen. Projektet inleds på måndag. Läkare från regionen, 
distriktssköterska från kommunen ingår. Målgrupp äldre personer 
som bor i SÄBO eller som bor i ordinärt boende och har 
hemsjukvårdsinsatser. Kostnadsfritt under projekttiden.

Program God och nära vård i Västernorrland
Miriam Elffors, enhetschef och programområdesansvarig för 
samverkan informerar muntligt. Samverkan mellan, primärvård, 
specialistsjukvården och kommunen. Utmaningar och möjligheter. 
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Olika lagstiftningar, olika huvudmän och kulturer, samverkan tar tid. 
Förutsättningar för samverkan. 

På gång just nu:
- LSS och psykiatri-projektet, startades utifrån att samtliga 

vårdgivare misslyckats att hantera personer med NPF-
diagnoser. Projektet har pågått sedan januari 2022. 

- Fysiska möten med respektive vårdavdelning under hela 
våren. Fokus på vad som behövs för en bättre utskrivning för 
den enskilde ifrån vården. 

Förhandsplanerad vård
Maria Bäckman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
Katarina Funseth, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 
informerar muntligt. 

Förhandsplanerad vård är kopplad till personer som ska flytta till 
SÄBO. Vårdteamet möter patient/närstående för att dokumentera hur 
den vill att framtida vård ska se ut i synnerhet vård i livets slutskede.
Vårdplan skapas som passar patienten och dennes hälsotillstånd. 
Avser hälso- och sjukvård, man kan inte kräva en viss typ av vård, 
men däremot vilken vård man vill avstå. 

Utbildningsinsats våren 2022: Obligatoriskt, Legitimerad personal 
och enhetschefer för SÄBO, tre tillfällen varav två har hållits och det 
tredje blir till hösten. 

10:30 
Gruppmöten

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-43 - Vård- och 

omsorgsnämndens förmiddag
_ _ _ _
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§ 62 Information från förvaltningen
(VON-2022-00007-42)

Ärendet
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör informerar muntligt om:

Bemanningsläget sommar, i stort sett löst men ansträngt läge. Köpt 
vissa semesterveckor i liten omfattning. Hyrt in åtta sjuksköterskor. 
Majoriteten av de vikarier som rekryterats saknar utbildning och har 
bristande kunskaper i svenska språket. 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Vård- och 
omsorgsförvaltningen uppvisar en avsevärd förbättring och ligger i 
topp nu. 

Påbörjat översyn av hemtjänstersättningen, tittar på hur vi kan öka 
självbestämmande för den enskilde kopplat till fast omsorgskontakt. 

Installation av tv och bredband hos privata hyresvärdar, arbetet står 
still. 

Förlikningsavtal träffat med Västernorrland utveckling och 
omvårdnad (VUO), de ersätter kommunen med 700 000 kr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-42 - Information från 

förvaltningen
_ _ _ _
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§ 63 Månadsrapport maj 2022 Vård- och 
omsorgsnämnden
(VON-2022-00055-22)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att godkänna månadsrapport maj 2002 för vård- och 
omsorgsnämnden.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-maj 2022 
en avvikelse mot budget med -19,2 miljoner kronor. Jämfört med 
motsvarande period föregående år redovisas en resultatförbättring med 
66,0 miljoner kronor.

Förvaltningen lämnade i anslutning till delårsrapporten för första 
tertialet en reviderad prognos med en beräknad avvikelse mot budget 
vid årets slut om -10 miljoner kronor. Förvaltningens preliminära 
bedömning i tidigare månadsrapporter har emellertid varit 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. 

Revideringen av prognosen och orsaker till att nämndens prognos är 
kvarstående obalans inom omsorgen om funktionshindrade där en 
resultatförbättring ännu inte kunnat följas.  I prognosen ingår 
engångskostnader för personlig assistans i extern regi om ca 6 miljoner 
kronor vilka avser ej periodiserade externa kostnader avseende 
föregående år. Resterande obalans i prognosen om 4 miljoner kronor 
avser främst personlig assistans i egen regi. Prognosen förutsätter 
parallellt en resultatförflyttning avseende boenden i egen regi.

Nämnden redovisar för perioden januari-maj 2022 en nettokostnad om 
801,7 miljoner kronor, vilket är 23,5 miljoner kronors lägre (2,8 
procent) jämfört med motsvarande period föregående år.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-22 8

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ett intensifierat arbete pågår vidare inom förvaltningen med 
verkställighet av beslutade samt ytterligare åtgärder för att säkerställa 
en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi i balans och där i synnerhet 
med fokus på omsorgen om funktionshindrade. Osäkerhetsfaktorer 
med olika grad av ekonomiska konsekvenser i prognosen gäller 
främst:

1. Avisering om höjd ersättning för kommuntransporter, 
motsvarande en ökning om närmare 45 procent. Baserat på 
2019-års kostnad, innan pandemin, för Stöd och omsorgs 
dagliga verksamheter om ca 11 miljoner kronor innebär det en 
kostnadsökning om närmare 5 miljoner kronor, vilket likaså 
hittills inkomna faktureringar pekar på.

2. Aviseras om prisjusteringar i maj som kommer att nå historiskt 
höga nivåer avseende livsmedel. Allmän prisökning första 
kvartalet 2022 för livsmedel med 4 procent. För äldreboenden 
uppgår kostnader för kost/livsmedel till ca 43 miljoner kronor. 
En prisökning om 4 procent motsvarar ca 1,7 miljoner kronor 
på helårsbasis.

3. Implementering av kommungemensam rekryterings- och 
bemanningsenhet kontra fördelning av kostnader enligt 
tjänstekatalog i förhållande till budgetram. Baserat på 
faktureringar t o m mars 2022 pekar dessa på en 
kostnadsökning om ca 8-9 miljoner kronor. Från en 
nettokostnad om ca 5-6 Mkr år 2019 och 2020. Prognos baserat 
på faktureringar första tertialet 2022 om en årskostnad om 
ca 14 miljoner kronor.

4. Nå målsättningen samt intentionerna i Hållbar bemanning 
kontra tillkommande/ kalkylerade kostnader i förhållande till 
budgetram. Preliminär kalkyl om en merkostnad om ca 45 
miljoner kronor avseende samtliga boenden och 
hemtjänstområden. Dialog förs kring modeller för att nå 
målsättning parallellt som kostnaderna hålls ner.  
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Redovisad merkostnad jämfört med budgeten för perioden 
avseende fyra äldreboenden, ett servicehus, korttidsboendet 
vid Lindgården samt ett hemtjänstområde uppgår till 6,9 
miljoner kronor, vilket i motsvarar hela obalansen för 
äldreboendena.

Enligt besked från socialstyrelsen har ansökt bidrag för hållbar 
bemanning avseende kalkylerade merkostnader för pågående 
och planerade enheter under året beviljats. 

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00055-22 - Månadsrapport maj 

2022 Vård- och omsorgsnämnden
 Bilaga Månadsrapport VON maj 2022
_ _ _ _
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§ 64 Revisionsrapport "Granskning av planering 
för utskrivningsklara från sluten hälso- och 
sjukvård" - förvaltningens synpunkter
(VON-2021-00120-9)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten

att överlämna svaret till kommunens revisorer

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om vård- 
och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig planering och 
mottagande av äldre som är utskrivningsklara från regionens 
slutenvård. Nämnden ska lämna synpunkter på revisionens slutsatser 
samt vilka eventuella åtgärder som vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.

Revisionen rekommenderar att nämnden:

- Tydliggöra behovet av att samtliga funktioner som är involverade i
utskrivningsprocessen har ett ansvar att skriva avvikelser
- Följa upp och säkra avvikelser på övergripande nivå som underlag
för samverkan med Regionen
- Överväga att i den förändrade organisationen av lokala samverkan
med regionen utveckla deltagandet med ansvarig chef för
myndigheten
- Följa upp och analysera orsaker till att betalningsansvar inträtt
- Fortsatt ha fokus på intern samverkan och samsyn kring att skapa
trygghet och självständighet för de äldre
- Särskild uppföljning av orsaker till skillnader i utveckling av
hemtjänsttimmar mellan egen regi och extern regi.

Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00120-9 - Revisionsrapport 

"Granskning av planering för
 utskrivningsklara från sluten hälso- och sjukvård" -
 förvaltningens synpunkter
 Bilaga Granskning av planering för utskrivningsklara från sluten 

hälso- och sjukvård.pdf
_ _ _ _
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§ 65 Remissvar - "Kristdemokraterna - Motion 
angående kuratorer inom äldreomsorgen"
(VON-2022-00095-4)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet

att överlämna remissvaret till Kommunstyrelsekontoret för vidare
handläggning

Ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit till Vård- och omsorgsnämnden att 
besvara motion från KD i rubricerat ärende. 

Motionen avser förslag att uppdra till Vård- och omsorgsnämnden att
utreda möjligheten att inrätta kuratorstjänster inom äldreomsorgen. I
syfte att säkerställa att äldre som är i behov av hemtjänst eller bor på 
ett särskilt boende kan få hjälp med både den fysiska och psykiska 
hälsan.

Överläggning

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

Mikael Westin (S) yrkar bifall till förvaltningens beslut.
Polina Janson Larsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens beslut.
Patrik Gustafsson (M) instämmer till Polina Janson Larssons (KD) 
yrkande.
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00095-4 - Remissvar - 

"Kristdemokraterna - Motion angående
 kuratorer inom äldreomsorgen"
 Bilaga Motion (KD) angående kuratorer inom äldreomsorgen.pdf
_ _ _ _
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§ 66 Slutrapport fördjupad samverkan Indal-
Liden
(VON-2020-00151-19)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att godkänna slutrapporten om fördjupad samverkan i Indal-Liden 

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden i Sundsvalls kommun och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland fattade i september 2020 
likalydande beslut rörande en fördjupad samverkan i kommundelen 
Indal-Liden.

Beslutens lydelse är:
 att uppdra till sjukhusdirektör och 

primärvårdsdirektör i regionen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen i Sundsvall att genomföra 
en gemensam kartläggning av vården för äldre i 
kommundelen Indal-Liden. Kartläggningens syfte 
skall vara att identifiera åtgärder hos båda 
organisationerna som bidrar till att förbättra 
samverkan, samnyttja resurser och styra mot en 
mer personcentrerad vård,

 att de identifierade åtgärder som kan genomföras 
inom ram och utan ytterligare politiska beslut 
genomförs i pilotområdet, samt att de åtgärder 
som kräver politiskt beslut bereds löpande,

 att i arbetet ska medborgardialog föras, bland 
annat med det lokala rådet för Indal-Liden,

 att åtgärderna samt deras effekter för en mer 
sammanhållen vård och förbättrad samverkan 
rapporteras i september 2021, med en delrapport i 
april 2021 till vård- och omsorgsnämnden 
Sundsvalls kommun samt hälso- och 
sjukvårdsnämnden Region Västernorrland, och att 
informationen även redovisas för det lokala rådet 
för Indal-Liden.
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Överläggning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens, ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.

Patrik Gustafsson (M) ställer sig bakom förvaltningens beslut,

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2020-00151-19 - Slutrapport fördjupad 

samverkan Indal-Liden
 Bilaga SlutRapport fördjupad samverkan Indal-Liden
_ _ _ _
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§ 67 Anmälan av delegationsbeslut - HR
(VON-2022-00004-18)

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 22 juni 2022 anmäls anställningsbeslut som 
fattats med stöd av delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen 
under perioden 2022-05-11 – 2022-06-09 med delegationsnummer 
790-893/2022

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00004-18 - Anmälan av 

delegationsbeslut - HR
 Bilaga Anmälan till Vård och omsorgsnämnden, 11 maj - 9 jun, 

22
_ _ _ _


