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Johan Nikula (S)
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Barbro Edlund (S)
Robin Westerlund (V)
Erik Thunström (C)
Arne Engholm (L)

Tjänstepersoner Sara Österholm Sekreterare
Marie Lissäng Förvaltningsdirektör 
Annika Backström
Sara Persson

Avdelningschef kansli 
Ekonom 

Anette Ståby
Malin Robertsson Bly
Charlotta Johansson
Annika Eriksson
Åsa Östman Söderberg 

Avdelningschef ekonomi och analys 
Verksamhetschef stöd och omsorg § 1
Verksamhetschef myndighetsutövning§ 1
Tf avdelningschef kvalitet och utveckling 
Kommunikatör   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 1-8

Justeras 2021-01-26

Mikael Westin
Ordförande

Sara Österholm
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 Elsa Weiss.

_ _ _ _ 
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§ 1 Information från förvaltningen
(VON-2022-00007-1)

Ärendet
Malin Robertsson Bly, verksamhetschef stöd och omsorg, och  
Charlotta Johansson, verksamhetschef myndighetsutövning, 
presenterar sig själva. De är nyanställda inom vård- och 
omsorgsförvaltningen sedan januari 2022. 

Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar om att 
coronasituationen har en stor påverkan på förvaltningens 
verksamheter. I nuläget är 35 vårdtagare och 102 anställda i vård- 
och omsorgsförvaltningen smittade av covid-19 och läget förändras 
hela tiden. Inga nya semesteransökningar för anställda beviljas och vi 
skjuter på vissa arbetsuppgifter som exempelvis städning för att klara 
av situationen. En del chefer har gått ut och arbetar i 
omsorgsverksamheterna.  

Mikael Westin (S) informerar om social ReKo och att 
samverkansforumet ses över. Social ReKo är samverkan för frågor 
som rör socialtjänst och hälso-och sjukvård mellan Region 
Västernorrland och länets sju kommuner, Sundsvall, 
Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

_ _ _ _
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§ 2 Årsrapport 2021 vård- och 
omsorgsnämnden
(VON-2022-00055-1)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna årsrapport 2021 för vård- och omsorgsnämnden.

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
handläggning.

Ärendet

Ekonomi
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för år 2021 ett positivt resultat om 
1,6 miljoner kronor (Mkr) vilket innebär en ekonomi och verksamhet i 
balans för året. Den ingående ekonomiska obalansen att hantera baserat 
på bokslut 2020 uppgick till - 89,3 miljoner kronor vilket har hämtats igen 
i sin helhet under året. 

Prognosen baserat på delårsrapporten för januari-augusti 2021 bedömdes 
till ett totalt negativt resultat om - 9 miljoner kronor vid årets slut 
inklusive merkostnader Covid-19. Obalansen i prognosen omfattade i sin 
helhet verksamheten omsorgen om funktionshindrade. Det totala 
resultatet har under månaderna augusti-december 2021 fluktuerat kring 
prognosen med både ett lägre och högre resultat.

Den främsta osäkerhetsfaktorn under året har varit Coronapandemins 
utveckling och där, ur ett ekonomiskt perspektiv, finansiering av 
merkostnaderna för Covid-19. Bokslutsresultatet inkluderar 
merkostnader för Covid-19 om netto 52,8 miljoner kronor för året. 

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. Åtgärdsplanen har, lika som 
för 2020-års åtgärdsplan, fortsatt ett större inslag av strategiska åtgärder 
jämfört med tidigare års åtgärdsplaner. För att säkerställa tillräcklig 
ekonomisk effekt har åtgärdsförslag lagts med en högre beräknad 
ekonomisk effekt jämfört med den bedömda ingående ekonomiska 
obalansen för år 2021. Bokslutet för år 2020 uppgick till ett negativt 
resultat om - 89,3 miljoner kronor. 
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I anslutning till beslutet om åtgärdsplanen fick förvaltningen i uppdrag att 
arbeta vidare med ytterligare åtgärder för kostnadssänkningar under år 
2021 och återrapportera kontinuerligt till nämnden i samband med 
behandling av månadsrapporter.

Åtgärdsplanens målsättning för år 2021 är en ekonomisk effekt om 67 
miljoner kronor samt möjliggör en ekonomi i balans för år 2022. 
Nämnden redovisar under året en resultatförbättring om totalt 90,9 
miljoner kronor, vilket innebär att en ekonomi i balans kunnat uppnås 
redan under år 2021 med ett positivt resultat för året om 1,6 miljoner 
kronor. 

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.

Måluppfyllnad
Vid bedömningen av måluppfyllelsen har förvaltningen dels utgått från
indikatorer, dels utifrån en helhetsbedömning samt utvecklingen under 
året. 

Årsrapporten följer upp verksamhetsplanen, där totalt nio nämndsmål 
beslutades. Två av nämndsmålen svarar mot grunduppdraget och sju av 
nämndsmålen svarar mot kommunfullmäktiges mål. 
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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-2022-00055-1 - Årsrapport 2021 vård- 

och omsorgsnämnden
 Bilaga Årsrapport 2021 VON
_ _ _ _
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§ 3 Internkontrollplan / Internkontrollpunkter 
2022
(VON-2022-00024-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa följande 
internkontrollpunkter för år 2022:

 Myndighetsbeslut fattas och verkställs i tid.  

 Förvaltningen har tydliga riktlinjer och upphandlar korrekta, 
rättssäkra avtal/tillståndsgivningar. 

 Vård- och omsorgstagare i LSS-bostad ska få samma tillgång 
till tandläkarbesök och undersökningar som exempelvis 
hälsoundersökningar och cellprovskontroller.   

 Förvaltningen har en genomförandeplan för äldre på särskild 
boende, samt gör uppföljningar av behovet  

Ärendet
I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar 
ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om 2022-års 
internkontrollpunkter. Förvaltningen har tagit fram en bruttolista med 
förslag på olika internkontrollpunkter för år 2022 vilken delges 
nämnden. Nämnden ska välja tre till fyra kontrollområden. 

Överläggning
Mikael Westin (S) föreslår att vård- och omsorgsnämnden fastställer 
följande internkontrollpunkter för år 2022:

 Myndighetsbeslut fattas och verkställs i tid.  

 Förvaltningen har tydliga riktlinjer och upphandlar korrekta, 
rättssäkra avtal/tillståndsgivningar. 

 Vård- och omsorgstagare i LSS-bostad ska få samma tillgång 
till tandläkarbesök och undersökningar som exempelvis 
hälsoundersökningar och cellprovskontroller.   

 Förvaltningen har en genomförandeplan för äldre på särskild 
boende, samt gör uppföljningar av behovet  
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Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till Mikael Westin (S) förslag. 

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-2022-00024-2 - Internkontrollplan / 

Internkontrollpunkter 2022
 Bilaga Bruttolista för Internkontroll 2022
_ _ _ _
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§ 4 Beslut gällande verksamhetssystemet 
Treserva
(VON-2021-00196-1)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att avsluta avtalet med CGI gällande införandet av 
verksamhetssystemet Treserva,

att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden presentera en 
handlingsplan för hållbar digitalisering som inkluderar 
dokumentations- och journalsystem (verksamhetssystem).

Ärendet
Införandet av verksamhetssystemet Treserva har pågått sedan avtal 
tecknades i juni 2018 utan att kunna komma till ett 
leveransgodkännande. Det finns avgörande systemhinder för 
implementering av verksamhetssystemet såsom sekretess och 
kapacitetsproblem. Det har under hösten 2021 genomförts en intern 
analys som lett fram till bedömningen att CGI saknar förutsättningar 
att leverera det verksamhetssystem som är upphandlat. Att driftsätta 
Treserva Classic skulle innebära ett driftsättande av ett 
verksamhetssystem som inte motsvarar ställda skall-krav i 
förfrågningsunderlag och avtal. 

Projektets styrgrupp och leverantören är eniga i att rekommendera ett 
avslut av införandet av Treserva i vård- och omsorgsförvaltningen 
och stadsbyggnadsförvaltningen (färdtjänst). Införandet fortlöper 
enligt avtal för ett leveransgodkännande i de delar av verksamheter 
som är driftsatta i individ- och arbetsmarknadsförvaltningen.

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-2021-00196-1 - Beslut gällande 

verksamhetssystemet Treserva
_ _ _ _
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§ 5 Revidering av vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning
(VON-2022-00004-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att uppdatera vård- och omsorgsnämndens delegationsordning enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningens delegationsordning behöver 
revideras. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att 
delegationsordningen uppdateras på grund av förändringar i 
organisationen. Exempelvis finns chefsnivå 4 (biträdande 
verksamhetschef) inte kvar längre. Enhetschefer finns inte inom 
myndighetsutövning och ersätts av samordnare. Chef nivå 4 föreslås 
ersättas med samordnare myndighetsutövning på flera punkter och 
beslut om lönetillägg punkt 10.3 föreslås ändras till chef nivå 2 från 
chef nivå 4. 

Överläggning 
Kevin Sahlin (SD) föreslår en förändring under rubriken 2.5 Anmälan 
av delegationsbeslut och att delegationsbeslut kring anställningar 
anmäls till nämnden varje månad med samtliga uppgifter om 
delegationsnummer och den tidsperiod som besluten fattats. 

Mikael Westin (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels Kevin 
Sahlin (SD) förlag och dels hans eget förslag. Ordförande finner att 
nämnden beslutar enligt hans eget förslag. 

Reservationer
Kevin Sahlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00004-2 - Revidering av vård- och 

omsorgsnämndens delegationsordning
 Bilaga Förslag förändringar januari 2022 - Delegationsordning 

vård- och omsorgsnämnden
 Bilaga Nuvarande delegationsordning vård- och 

omsorgsnämnden 2021-01-27 § 9
_ _ _ _
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§ 6 Beslut om informationshanteringsplan för 
vård- och omsorgsnämnden
(VON-2021-00198-1)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att fastställa informationshanteringsplanen för vård- och 
omsorgsnämnden.

Ärendet
I enlighet med beslut fattat i Kommunfullmäktige 2017-02-17 
avseende strategi för långsiktig informationsförvaltning ska varje 
myndighet i kommunen upprätta en informationshanteringsplan som 
visar hur myndighetens verksamhet dokumenteras och som anger hur 
dokumenten arkivmässigt ska tas om hand. 
Informationshanteringsplanen främjar effektivitet, kvalitet och 
säkerhet i informationshanteringen och möjliggör en mer ordnad 
arkivbildning. Den tillgodoser dessutom flera av de krav som ställs 
på myndigheten i arkivlagen. Informationshanteringsplanen hjälper 
till att hålla ordning bland dokumenten och bidrar till en effektiv 
organisation. Vård- och omsorgsnämndens gamla plan, upprättad och 
beslutad inom ramen för Socialnämnden, har omarbetats och 
reviderats i samråd med kommunens arkivarier. 
Informationshanteringsplanen är en förteckning över de dokument 
som används inom förvaltningens olika verksamheter med uppgifter 
om vilka handlingar som ska bevaras, gallringsfrister samt vad som 
ska levereras till kommunarkivet och vid vilken tidpunkt. Den 
reglerar även dokumentformat och medier för arkiverade handlingar.

I nämndens informationshanteringsplan ingår 
klassificeringsstrukturen som kommunens förvaltningar använder för 
att registrera och diarieföra handlingar. Klassificeringsstrukturen 
utgår från en struktur som Samrådsgruppen för kommunala 
arkivfrågor vars huvudmän är Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) samt Riksarkivet har tagit fram. Arkivmyndigheten har gjort 
anpassningar i strukturen för Sundsvalls kommun. 
Informationshanteringsplanen inkluderar också en säkerhetsklassning 
av alla dokument för att identifiera känslig och kritisk information. 
Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att 
välja rätt åtgärder för att skydda information. Säkerhetsklassningen 
sker utifrån fyra perspektiv; Konfidentialitet (K), Riktighet (R), 
Tillgänglighet (T) och Spårbarhet (S) med fyra olika 
konsekvensnivåer, 1-4, där konsekvensnivå 1 innebär ingen, 
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försumbar eller måttlig skada för individ eller verksamhet och 
konsekvensnivå 4 innebär skada för Sveriges säkerhet. Det 
perspektiv som förvaltningens bedömning av konsekvensnivå utgår 
främst ifrån är eventuell skada för individ då den största delen av 
nämndens dokumentation avser enskildas personliga förhållanden 
och omfattas av stark sekretess. 

Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar att 
fastställa förvaltningens förslag till informationshanteringsplan.

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-2021-00198-1 - Beslut om 

informationshanteringsplan för Vård- och omsorgsnämnden
 Bilaga Informationshanteringsplan VON 2022
_ _ _ _
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§ 7 Val av ersättare till vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott
(VON-2022-00001-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att utse Arne Engholm (L) som ersättare i vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Ärendet
Michael Westin (L) 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 därför utse ny ersättare i arbetsutskottet. 

Överläggning
Patrik Gustavsson (M) föreslår att Arne Engholm (L) utses till 
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-2022-00001-2 - Val av ersättare till vård- 

och omsorgsnämndens arbetsutskott
_ _ _ _
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§ 8 Anmälan av delegationsbeslut
(VON-2022-00004-1)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll § 8 den 26 januari 2022.

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 16 
december 2021 anmäls anställningsbeslut som fattats med stöd av 
delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen mellan perioden 
2021-12-03 – 2021-12-31 med delegationsnummer 1919/2021 –
2036/2021.

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-2022-00004-1 - Anmälan av 

delegationsbeslut
 Bilaga Anmälan delegationsbeslut till vård och omsorgsnämnden 

3 dec - 31 dec
_ _ _ _


