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Tid Kl. 13:00-14:25
Plats Distanssammanträde via Skype

Beslutande Mikael Westin (S) ordförande
Jeanette Lindblom (C) v ordförande
Ann-Christine Meiding (S)
Rolf Nordin (S)
Helena Gudasic (S)
Johan Nikula (S)
Patrik Gustavsson (M)
Elsa Weiss (M)
Polina Janson Larsson (KD)

Tjänstgörande 
ersättare

Kevin Sahlin (SD)

Robin Westerlund (V) Ersätter Martin Jägesten (V)

Ersättare Karin Öhlund (S)
Burhan Hussain (S)
Yaasmin Nuur (S)
Barbro Edlund (S)
Håkan Sjödin (S)
Erik Thunström (C)
Thomas Höjland (M)

Tjänstemän Sara Österholm Sekreterare
Annika Backström Avdelningschef kansli
Katarina Tjernblom Avdelningschef kvalitet och utveckling
Anette Ståby
Annika Eriksson
Sara Persson
Maria Bäckman
Gurli Edlund
Katarina Funseth

Avdelningschef ekonomi och analys 
Områdeschef
Ekonom
Medicinskt ansvarig sjuksköterska § 71
Medicinskt ansvarig sjuksköterska § 71
Medicinskt ansvarig rehab § 71
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 71-76

Justeras 2021-08-27

Mikael Westin
Ordförande 

Sara Österholm
Sekreterare

Patrik Gustavsson 
Justerare

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

Utöver ordförande ska Patrik Gustavsson justera dagens protokoll.
Ersättare är Elsa Weiss.

_ _ _ _ 
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§ 71 Information från förvaltningen
(VON-2021-00007-70)

Ärendet
Maria Bäckman, MAS, Gurli Edlund, MAS, och Katarina Funseth, 
MAR, presenterar sig och informerar om deras arbete som 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvarig 
för rehabilitering (MAR) i kommunen. 

Annika Eriksson, områdeschef, informerar om läget kring covid-19, 
vi har inga smittade av covid-19 i förvaltningens verksamheter i 
nuläget. Vidare får vård- och omsorgsnämndens information om ett 
beslut från Inspektionen för vård- och omsorg som inkom till 
myndigheten 2021-08-25. 

Katarina Tjernblom, avdelningschef, informerar om att ett antal 
omsorgstagare behöver välja en ny hemtjänstutförare då ett företag 
avvecklar sin verksamhet. 

_ _ _ _
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§ 72 Månadsrapport juli 2021
(VON-2021-00055-17)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsrapport juli 2021 för vård- och 
omsorgsnämnden.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari - juli 2021 
ett negativt resultat om - 30,7 miljoner kronor (Mkr). Jämfört med 
resultatet motsvarande period föregående år om - 97,6 miljoner 
kronor redovisas en resultatförbättring med 66,9 miljoner kronor. 

I årets resultat ingår redovisade merkostnader för Covid-19 om netto 
51,2 miljoner kronor, jämfört med 59,1 miljoner kronor motsvarande 
period föregående år. Nämndens resultat exklusive merkostnader 
Covid-19 uppgår till + 20,5 miljoner kronor. 

I resultatet har nämnden kompenserats med:

- 13,6 miljoner kronor för perioden avseende 2021-års löneöversyn, 
vilken utbetalats sedan maj månad med retroaktiv lön för april. 
Tilläggsanslaget via kommunstyrelsen uppgår till 23,3 miljoner 
kronor på helårsbasis enligt förhandlingsunderlaget. Enligt 
kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
kompenseras nämnden för tillkommande lönekostnader enligt avtal.

- 6,0 miljoner kronor för perioden avseende återföring av 
budgetmedel via kommunstyrelsen efter verkställd och återredovisad 
effektivisering av verksamhetsstödet omfattande totalt 10,3 miljoner 
kronor på helårsbasis.

- 14,6 miljoner kronor i utbetalt statsbidrag via Socialstyrelsen 
avseende merkostnader Covid-19 för december 2020. Enligt direktiv 
från Sveriges kommuner och regioner (SKR) fick dessa medel inte 
bokas upp i 2020-års resultat p g a försent ankommet besked kring 
tilldelningen.  

Förvaltningen lämnade i anslutning till den första delårsrapporten en 
reviderad prognos med en beräknad avvikelse mot budget vid årets slut 
om  – 25 miljoner kronor. Prognosen är exklusive merkostnader 
Covid-19. Den reviderade prognosen baseras på resultatutvecklingen 
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samt uppföljningen av det intensifierade arbetet med verkställighet av 
åtgärder som pågår inom förvaltningen. Prognosen pekar en 
resultatförbättring om ca 65 miljoner kronor jämfört med bokslutet för 
år 2020 om närmare – 90 miljoner kronor.

Åtgärdsplanens målsättning för år 2021 är en ekonomisk effekt om 67 
miljoner kronor vilket motsvarar 39,1 miljoner kronor för perioden. 
Vid uppföljningen av åtgärdsplanens effekter för perioden januari-juli 
2021, inklusive merkostnader Covid-19, så redovisas en total 
resultatförbättring om + 66,9 miljoner kronor. Exklusive merkostnader 
Covid-19 så uppgår resultatförbättringen till netto 59,0 miljoner 
kronor. Resultatförbättringar redovisas inom samtliga 
verksamhetsområden.

Förvaltningen arbetar vidare för att klara åtgärdsplanens målsättning 
för året samt med sikte att nå en ekonomi och verksamhet i balans. I 
anslutning till den andra delårsrapporten för perioden januari - augusti 
2021 kommer prognosen att utvärderas inför eventuell revidering, 
baserat på underlag samt bedömningar från samtliga chefer.  

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-2021-00055-17 - Månadsrapport juli 

2021
 Bilaga Månadsrapport VON juli 2021
_ _ _ _
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§ 73 Begäran om uppgifter till IVO:s granskning –  
dnr 3.5.1-21436/2020-23 
(VON-2021-00035-21)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens svar till Inspektionen för vård och 
omsorg gällande fortsatt granskning när det gäller  den hälso- och 
sjukvård som ges till äldre på särskilt boende, 

att överlämna svaret till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet
IVO har under 2020 genomfört en tillsyn av medicinskt vård och 
behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-
19 som bor på särskilt boende som drivs av nämnden. I tillsynen 
granskade IVO om det funnits förutsättningar för att ge god vård till 
dessa personer. Utifrån ovanstående fortsätter IVO sin granskning av 
vård- och omsorgsnämnden när det gäller hälso- och sjukvård som 
ges till äldre på särskilt boende inom ramen för aktuellt 
tillsynsärende. Tillsynen inkluderar bland annat en granskning av om 
de åtgärder som redovisats till myndigheten har fått avsedd effekt för 
patienterna/brukarna. Förvaltningen har redogjort för de åtgärder som 
vidtagits och vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att 
godkänna förvaltningens svar till IVO.

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-2021-00035-21 - Begäran om uppgifter 

till IVO:s granskning - Dnr 3.5.1-21436/2020-23
 Bilaga Dnr 3.5.1-21436 2020-23 IVO underrättelse och begäran 

om uppgifter
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§ 74 Svar på IVO:s begäran dnr 3.5.1-21089/2021
(VON-2021-00008-11)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att överlämna yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att inleda ett 
egeninitierat tillsynsärende vid Vård- och omsorgsnämnden i 
Sundsvalls kommun gällande lex Sarah-hanteringen inom 
äldreomsorgen. IVO har begärt att få ta del av:

 Kopior på samtliga Lex Sarah utredningar som utretts av 
nämnden för perioden 1 januari 2019 – 4 juni 2021 gällande 
äldreomsorg

 Kopior på samtliga lex Sarah rapporter som inkommit till 
nämnden under samma period gällande äldreomsorg

 Sammanställning av SoL-avvikelser/lex sarah rapporter inom 
äldreområdet i Sundsvalls kommun där det framgår vad 
avvikelserna han handlat om för åren 2019, 2020 och 2021 
(jan-jun)

 Nämndens delegationsordning 2021 gällande lex Sarah
 Sundsvalls kommuns patientsäkerhetsberättelse och/eller 

kvalitetssäkerhetsberättelse 2020, gällande SoL
 Nämndens rutin för avvikelsehantering och lex Sarah

Utöver dessa handlingar begär IVO även svar på ett antal frågor. 
Ovan begärda handlingar skickas till IVO tillsammans med denna 
skrivelse. Begäran enligt punkt 5, Patientsäkerhetsberättelse och/eller 
kvalitetssäkerhetsberättelse 2020 gällande SoL kan endast besvaras 
genom översändande av Patientsäkerhetsberättelse då nämnden 
saknar andra sammanställningar.

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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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00008-11 - Svar på IVO's begäran 

Dnr 3.5.1-21089/2021
_ _ _ _
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§ 75 Val till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott
(VON-2021-00001-20)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att utse Elsa Weiss (M) som ersättare i vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott. 

Ärendet
Åsa Melander (M) har avsagt sig sitt uppdrag i vård- och 
omsorgsnämnden och lämnar därmed sitt uppdrag som ersättare i 
vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Vård- och 
omsorgsnämnden behöver därmed utse ny ersättare i arbetsutskottet. 

Överläggning
Patrik Gustavsson (M) föreslår att Elsa Weiss (M) utses som ersättare 
i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Patrik 
Gustavsson (M) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00001-20 - Val till vård- och 

omsorgsnämndens arbetsutskott
_ _ _ _
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§ 76 Anmälan av delegationsbeslut – HR
(VON-2021-00004-8)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll § 76 den 26 augusti 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 13 augusti 2021 anmäls 
anställningsbeslut som fattats med stöd av delegation inom vård- och 
omsorgsförvaltningen mellan perioden 2021-05-13 – 2021-06-10 
med delegationsnummer 890/2021 – 976/2021.

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-2021-00004-8 - Anmälan av 

delegationsbeslut - HR
 Bilaga Anmälan av delegationsbeslut HR
_ _ _ _


