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Protokollet omfattar §§ 37-45

Justeras

Mikael Westin
Ordförande

Patrik Jonsson
Sekreterare

Polina Janson Larsson
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.
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Godkännande av dagordning och justering
Upprop genomförs och dagordning godkänns med följande tillägg
§ 45 Nämndinitiativ Sverigedemokraterna – Utredning beträffande 
avgiftshantering i förhållande till utförd tid alternativt schablontid.

Utöver ordförande ska Polina Janson Larsson justera dagens 
protokoll. Ersättare är Kevin Sahlin.

_ _ _ _ 
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§ 37 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag
(VON-2022-00007-30)

Ärendet

Therese Flodin, jurist, informerar muntligt om sekretess.

 Vad innebär sekretess?
 Vilka uppgifter är sekretessbelagda?
 Sekretessgränser
 Inre sekretess
 Förvaring av handlingar
 Om du röjer sekretessbelagda uppgifter

Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, Veronica Von Fielitz, controller 
och Anette Ståby ekonomichef redovisar muntligt kring tidmätning 
utförd tid inom hemtjänst och genomlysningen av hemtjänst och 
phoniro-test. 

 Verksamhetsvolymer – Utveckling av hemtjänsttagare, 
timmar och kostnader 

 Test utförd tid – Egen regi våren 2021 och Extern regi våren 
2022

 Ersättningssystem - Ersättningsmodell och ersättningsnivå
 Jämförelser – Insatser, kostnader och kvalitet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-30 - Vård- och 

omsorgsnämndens förmiddag
_ _ _ _
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§ 38 Information från förvaltningen
(VON-2022-00007-29)

Ärendet
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör informerar muntligt om:

 Hur bemanningen med sommarvikarier ska kunna säkerställas. 
Saknas i dagsläget 200 vikarier. Erbjudande för ordinarie 
personal att skjuta på sin semester mot ersättning finns.

 Upphandling, aktivitetshandledare. Upphandlingen är klar, två 
anbud inkom, Ankis guldkant samt Drakstaden. Drakstadens 
anbud antogs.

 Aktuell kö till SÄBO äldre, soma och demens.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-29 - Information från 

förvaltningen
_ _ _ _
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§ 39 Månadsrapport mars 2022 Vård- och
omsorgsnämnden
(VON-2022-00055-11)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att godkänna månadsrapport mars 2022 för vård- och
omsorgsnämnden

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-mars
2022 en avvikelse mot budget med – 14,0 miljoner kronor (Mkr),
jämfört med
- 69,5 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Jämfört med föregående månad redovisas en resultatförbättring om
13 miljoner kronor.

Förvaltningens preliminära bedömning är fortsatt 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.

Ett intensifierat arbete pågår vidare inom förvaltningen med
verkställighet av beslutade samt ytterligare åtgärder för att säkerställa
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en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi i balans. Förvaltningen 
konstaterar dock både möjligheter och utmaningar i det pågående 
arbetet. 

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00055-11 - Månadsrapport mars 

2022 Vård- och omsorgsnämnden
 Bilaga Månadsrapport VON mars 2022
_ _ _ _
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§ 40 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 
granskning VON
(VON-2022-00027-5)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att godkänna förvaltningens svar med synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten avseende vård- och 
omsorgsnämnden,

att överlämna svaret till kommunens revisorer.

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. Revisionen önskar att vård- och omsorgsnämnden 
lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. 
senast den 2 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte 
är att nämnden bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning 
i syfte att konkretisera och effektivisera bidragen till övergripande 
måluppfyllelse. Vidare anser revisorerna att nämnden bör fortsätta 
arbeta aktivt för att nå en budget i balans samt se över arbetet med 
intern kontroll.

Avseende revisorernas grundläggande granskning för att bedöma om 
nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamheten lämnar förvaltningen följande svar. I 
svaren framgår även vilka eventuella åtgärder som vidtas och när de 
beräknas vara genomförda avseende följande rekommendationer:

1-2. Konkretisera arbetet med målstyrning och uppföljning 
samt vidta måluppfyllande åtgärder

 KPMG anser att nämnden bör utforma egna nämndmål 
kopplade till fullmäktiges övergripande mål, inte enbart 
fastställa övergripande önskade effekter som egna mål. 
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 Vidare anser revisorerna att nämnden bör följa upp samtliga 
mål samt vidta måluppfyllande åtgärder vid identifierade 
avvikelser i syfte att säkerställa bidraget till övergripande 
måluppfyllelse. Målen som följs upp bör även vara 
konsekventa med målen som fastställts i verksamhetsplanen.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-11-24 § 103 (VON-2021-
00175) om verksamhetsplan för år 2022. I arbetet med 
verksamhetsplanen har förvaltningen konstaterat ett behov av 
utvecklingsarbete enligt intentionerna i revisorernas bedömningar.  

Till sju av kommunfullmäktiges mål finns kopplade elva nämndmål. I 
verksamhetsplanen beskrivs det hur de kommer att följas upp för att 
säkerställa måluppfyllelse där indikatorer och aktiviteter tagits fram.

Kommunfullmäktiges mål med tillhörande nämndsmål:

1. Huvudprioritering: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor
mellan sundsvallsborna, såväl kvinnor som män, ska utjämnas.

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

2. En trygg vård och omsorg: Alla kvinnor och män i Sundsvall
som har behov erbjuds en äldreomsorg av hög kvalitet.

Nämndsmål: 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.

Nämndsmål: Nämnden ska verka för att använda digitaliseringens
möjligheter för att förbättra kvaliteten och öka tryggheten för personer 
som är i förvaltningens verksamheter.

3. Ett Sundsvall som växer: Sysselsättningen ska öka bland
kvinnor och män i Sundsvall.
Nämndsmål: Nämnden ska bidra till ökad sysselsättningsgrad för
personer med funktionsnedsättning.

Nämndsmål: Nämnden ska verka för att öka andel anställda med
heltidssysselsättning.
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4. Ett hållbart Sundsvall: År 2030 ska Sundsvall vara en 
klimatneutral kommun. Med detta avses Sundsvalls kommun 
som geografisk yta.

Nämndsmål: Förvaltningens avfall ska minska. De farliga 
kemikalierna
ska fasas ut.

5. En kommunorganisation i framkant: Sundsvalls kommun har
god förmåga att tillgodose kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

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

Nämndsmål: Nämnden ska stärka och renodla undersköterskerollen.

6. En kommunorganisation i framkant: Sundsvalls kommun
bedriver ett systematiskt arbete inom arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhet samt mångfald som leder till minskad sjukfrånvaro.

Nämndsmål: Nämndens sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som 
högst 7,9 procent.

7. Årets resultat ska vara positivt.

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

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

I verksamhetsplanen redovisas framgångsfaktorer för att nå dessa 
målsättningar, indikatorer för uppföljning, åtgärdsplan samt vilka 
externa och interna samverkan som krävs.

3. Fortsätta aktivt arbete med åtgärdsplanen i syfte att nå 
en budget i balans 

 KPGM konstaterar att åtgärdsplanen har inneburit goda 
effekter för nämndens ekonomi. Revisorerna anser det 
fortsättningsvis viktigt att nämnden fortsätter arbeta aktivt med 
åtgärdsplanen för att nå en budget i balans.
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Av vård- och omsorgsnämndens årsrapport för år 2021 framgår 
följande:

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för år 2021 ett positivt resultat 
om 1,6 miljonerkronor (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 
vilken har hämtats igen i sin helhet under 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. 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.
 
Den ekonomiska målsättningen i åtgärdsplanen är helt uppnådd vad 
gäller Nämnd, ledning och verksamhetsstöd, Operativa och strategiska 
åtgärder inom äldreomsorgen  samt Myndighet med anpassning av 
insatser. Avseende åtgärder inom omsorgen om funktionshindrade 
redovisas en resultatförsämring om netto 9,3 miljoner kronor jämfört 
med föregående år.
Ett intensifierat arbetet 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 
inom området omsorg om funktionshindrade inför år 2022.
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4. Säkerställa att åtgärder vidtas och följs upp vid 
identifierade avvikelser i intern kontrollen

 KPMG konstaterar att nämnden tagit fram förslag till 
förbättrande åtgärder och att en del av dessa har införts. 
Revisorerna  anser att nämnden bör säkerställa att samtliga 
nödvändiga åtgärder genomförs samt att de upprätthålls och 
löpande följs upp.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-01-26 § 3 (VON-2022-
00024-2) om fyra internkontrollpunkter för år 2022:

1. Myndighetsbeslut fattas och verkställs i tid.
2. Förvaltningen har tydliga riktlinjer och upphandlar korrekta, 

rättssäkra avtal/tillståndsgivningar.
3. Vård- och omsorgstagare i LSS-bostad ska få samma tillgång 

till tandläkarbesök och undersökningar som exempelvis 
hälsoundersökningar och cellprovskontroller.

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

Kontrollmoment, - ansvarig och – metod finns dokumenterat där 
rapportering med uppföljning redovisas i anslutning till 
delårsrapporterna efter april och augusti samt i december inför 
årsbokslutet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00027-5 - Svar på revisionsrapport 

- Grundläggande granskning VON
 Bilaga Grundläggande granskning VON.pdf
_ _ _ _
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§ 41 Svar på revisionsrapport, Granskning av 
ärendeprocess
(VON-2021-00192-6)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt

att överlämna yttrandet till kommunrevisionen. 

Ärendet
Revisionsbyrån KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i 
uppdrag att granska den politiska ärendeprocessen i kommunen. 
Syftet med granskningen är att bedöma om den politiska 
ärendeprocessen inom kommunen är ändamålsenlig. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2021-00192-6 - Svar på revisionsrapport, 

Granskning av ärendeprocess
_ _ _ _
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§ 42 Remissvar Strategi för en hållbar digital 
utveckling
(VON-2022-00085-6)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att godkänna förvaltningens svar på remiss avseende Strategi för en 
hållbar digital utveckling och överlämna det till Kommunstyrelsen

Reservation
Kevin Sahlin (SD)
Elsa Weiss (M)
Johan Brännström (L)
Polina Janson Larsson (KD)

Protokollsanteckning
Johan Nikula (S)
Ärendet
Strategin för en hållbar digital utveckling i Sundsvalls 
kommunkoncern ska vara vägledande och skapa förutsättningar för 
en sammanhållen digitalisering och kommunens digitala utveckling i 
koncernen fram till 2030. Kommunstyrelsen vill ha Vård- och 
omsorgsnämndens synpunkter på strategin som helhet med särskilt 
fokus på tre frågor:

1. Hur väl de strategiska områdena fångar nämndens behov av 
att långsiktigt utveckla verksamheten, eller om nämnden 
bedömer att något saknas.

2. Hur nämnden ser på situationen att kostnadsfördelningen 
skiftar över tid från personella resurser i utbyte mot digitala 
tjänster. Ser nämnden risker och möjligheter i det. 

3. Bedömer nämnden att verksamheten har rätt förutsättningar 
att tänka digitala insatser som ett första alternativ vid 
utveckling av verksamheten.

Överläggning
Elsa Weiss (M) yrkar att förvaltningen kompletterar remissvaret
med en skrivelse där teknikens sårbarhet tas i särskilt beaktande med 
hänsyn till dagens omvärldsläge.

Kevin Sahlin (SD), yrkar bifall till Moderaternas förslag
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Polina Janson Larsson (KD), yrkar i enighet med Moderaternas 
förslag.

Johan Brännström (L), yrkar i enighet med Moderaternas förslag

Mötet ajourneras kl. 13:57-14:10 för majoritetens överläggning

Johan Nikula (S) Yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut - förvaltningens 
och Elsa Weiss (M) yrkande.

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Protokollsanteckning
Johan Nikula (S) önskar lämna en protokollsanteckning, vilket 
medges. ”Majoriteten anser att moderaternas förslag redan ingår i 
förvaltningens processer.” 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00085-6 - Remissvar Strategi för 

en hållbar digital utveckling
 Bilaga KS-2022-00108 Strategi för en hållbar digital utveckling
_ _ _ _
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§ 43 Remissvar - Nämndinitiativ SD, Rätten till 
digitalt besök av äldre, Kommunens skyldighet att 
tillhandahålla möjligheter till värdighet
(VON-2022-00083-5)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att förvaltningen tillgodoser möjligheter för vård- och omsorgstagare 
till digitalt besök med sina närstående vid äldreboenden.

Ärendet
Vid Nämndens sammanträde den 23 februari 2022 § 24 beslutades att 
ärendet gällande nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om rätten 
till digitalt besök vid äldreboenden remitterades till förvaltningen för 
beredning (VON-2022-00083-2). 

Ärendet avser förslag om alla individers rätt till digitalt besök vid 
Vård- och omsorgsförvaltningens äldreboenden innebärande att 
förvaltningen ska tillhandahålla teknik och skapa förutsättningar för 
detta.

Då alla äldreboenden inte haft wifi tillgängligt har de tekniska 
förutsättningarna varierat. Utbyggnadstakten av wifi har 
förvaltningen inte haft möjlighet att påverka. I samband med 
pandemin har förvaltningen därför erbjudit iPads för Skypemöten på 
äldreboenden. Samtliga enheter har tillgång till tekniken.

Överläggning
Kevin Sahlin (SD) Yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00083-5 - Remissvar - 

Nämndinitiativ SD, Rätten till digitalt besök av äldre, 
Kommunens skyldighet att tillhandahålla möjligheter till 
värdighet

_ _ _ 
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§ 44 Anmälan av delegationsbeslut - HR
(VON-2022-00004-13)

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 27 april 2022 anmäls anställningsbeslut som 
fattats med stöd av delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen 
under perioden 2022-03-17 – 2022-04-12 med delegationsnummer 
367-631/2022

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00004-13 - Anmälan av 

delegationsbeslut - HR
 Bilaga Anmälan till Vård och omsorgsnämnden, 17 mar-12 apr, 

22
_ _ _ _
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§ 45 Nämndinitiativ (SD) Utredning beträffande 
avgiftshantering i förhållande till utförd tid 
alternativt schablontid
(VON-2022-00105-2)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att avslå nämndinitiativet

Reservation
Polina Janson Larsson (KD)
Elsa Weiss (M)
Johan Brännström (L)
Kevin Sahlin (SD)

Ärendet
Kevin Sahlin (SD) har vid dagens sammanträde väckt ett 
nämndinitiativ angående Utredning beträffande avgiftshantering i 
förhållande till utförd tid alternativt schablontid. 

I initiativet föreslår Sverigedemokraterna vård-och omsorgsnämnden 
besluta att uppdra till Vård- och omsorgsförvaltningen att genomföra 
en utredning med för- och nackdelar mellan avgiftshantering 
avseende utförd tid eller insats/schablontid enligt initiativets 
intentioner.

Överläggning
Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet
Mikael Westin (S) yrkar att nämndinitiativet skickas till 
förvaltningen för beredning
Rolf Nordin (S) yrkar avslag på nämndinitiativet
Mikael Westin (S) återtar sitt första yrkande och yrkar i stället bifall 
till Rolf Nordins (S) förslag

Sammanträdet ajourneras kl. 14:27-14:34

Polina Janson Larsson (KD) yrkar bifall till beredning av 
nämndinitiativet.
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Elsa Weiss (M), Johan Brännström (L), ställer sig bakom Polina 
Janson Larssons (KD) yrkande.

Kevin Sahlin (SD) återtar sitt första yrkande och ställer sig bakom 
Polina Janson Larssons (KD) yrkande.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Polina Janson 
Larssons (KD) och Rolf Nordins (S), förslagen ställs mot varandra 
och ordförande finner att nämnden beslutar enligt Rolf Nordins (S) 
förslag. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - VON-2022-00105-2 - Nämndinitiativ (SD) 

Utredning beträffande avgiftshantering i förhållande till utförd tid 
alternativt schablontid 

 Bilaga Nämndinitiativ (SD) Utredning beträffande 
avgiftshantering i förhållande till utförd tid alternativt schablontid 
2022-04-27
_ _ _ _


