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Protokollet omfattar §§ 94-101 
 
Det noteras till protokollet att ett ärende har tillkommit till 
protokollet.  
 
Justeras 
 
 
 
Mikael Westin 
Ordförande 

Mathilda Andersson 
Sekreterare 

 
 
Polina Janson Larsson 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Polina Janson Larsson (KD) justera dagens 
protokoll. 
Ersättare är Kevin Sahlin (SD). 
 
_ _ _ _  
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§ 94 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag 
(VON-2022-00007-59) 
 

Överläggning 
Information gällande IOP redovisas av Johan Lindqvist, inköpschef, 
Jimmy Andersson, kommunjurist, och Tommy Zetterberg, 
upphandlare.   
 
Ärendet genererar frågor från ledamöterna som besvaras av Johan, 
Jimmy och Tommy.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-59 - Vård- och 

omsorgsnämndens förmiddag 
_ _ _ _ 
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§ 95 Information från förvaltningen 
(VON-2022-00007-58) 
 

Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 

Ärendet 
Marie Lissäng, förvaltningsdirektör, informerar 
 
Uppföljning av sommaren-22.  
 
Omorganisation Stöd och omsorgs verksamhet. 
 

Överläggning 
Marie Lissäng informerar 
Övertid och fyllnadstid under juni-augusti: 
11 727 timmar på äldreboende och 17 timmar snitt per person, 2118 
timmar servicehus och 17 timmar snitt per person, 7862 timmar 
hemtjänsten och 21 timmar snitt per person och 8237 timmar stöd 
och omsorg och 20 timmar snitt per person.  
 
Sjukfrånvaro juni-augusti:  
Äldreboende låg på 8,90%, 11,70% servicehus, 7,30% hemtjänsten 
och 7,30% stöd och omsorg inkl. personlig assistans.  
Köpta semesterveckor juni-augusti:  
87 st äldreboende vilket motsvarar 655 982 kr, 6 st servicehus vilket 
motsvarar 45 000 kr, 29 st hemtjänst vilket motsvarar 217 500 kr, 
14,6 st Stöd och omsorg vilket motsvarar 109 500 kr, 0 st personlig 
assistans. 
 
Ärendet generar frågor från ledamöterna gällande bland annat 
önskvärt antal ”snitt per person övertid” från Kevin Sahlin (SD) samt 
fördelning av övertiden mellan verksamheterna från Johan Nikula 
(S). Marie Lissäng informerar att förvaltningen kommer att 
återkoppla till nämnden i november gällande övertiden samt att 
fördelningen är ojämn och detta indikerar på systemfel hos 
verksamheterna.  
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Sjukfrånvaron har varit hög inom hemtjänsten periodvis under 
sommaren. Inom Äldreboende och stöd och omsorg är det fortsatt 
covid som påverkat sjukfrånvaron.  
 
Kvalitén på vikarier har varit varierande, vissa har varit bra och man 
har behållit dem efter sommaren.  
 
50-65% av vikarierna har: 
saknat grundkompetens för att utföra arbetsutgifterna på grund av 
språket, avsaknad av erfarenhet, låg arbetsmoral eller hög olovlig 
frånvaro.  
Informationen generera frågor från ledamöterna som besvaras av 
Marie Lissäng. Vilken orsak som påverkat mest; språk, erfarenhet 
eller arbetsmoral, efterfrågas av ledamöterna. 
  
Nästa steg  
Koppla sjukfrånvaro, övertid till ekonomi och kvalitet – öppna 
jämförelser. 
Insatser för att minska sjukfrånvaro – vad är bakomliggande orsaker 
till hög sjukfrånvaro och hur får vi ned den.  
Polina lyfter att M, L och KD skulle vilja bjuda in HR till nämnd för 
att kunna ställa frågor.  
 
Återkoppling på frågan hur stort antal utbildningsplatser för 
undersköterskor kommer specificeras i december men Marie Lissäng 
informerar att 263 undersköterskor kan utbildas per år, 30 på 
Västermalm, resterande på vuxenutbildningen. 
 
Stöd och omsorg, omorganisation på grund av ojämnt fördelad 
arbetsbelastning mellan cheferna, ojämnt antal medarbetare under 
cheferna samt avlastning i form av administrativt stöd behövs.  
Lilla ledningsgruppen ska ta fram ett förslag på en ny 
omorganisation, där det ska vara 25 medarbetare per chef.  
Färre antal chefer men en administrativ enhet ska tillsättas för att 
stötta cheferna. Just nu ligger uppdraget på cheferna att ta fram vad 
de behöver hjälp med och det är på interremiss hos Lilla 
ledningsgruppen.  
 
Elsa Weiss (M) efterfrågar återkoppling gällande från vilken skola, 
Västermalm eller vuxenutbildningen, som avhoppen från 
undersköterskeutbildningen sker.  
Marie Lissäng kommer återkomma med information. 
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HR har intervjuat medarbetare som har sagt upp sig och Marie 
Lissäng informerar om sammanfattningen gällande de cheferna som 
sagt upp sig. Totalt 26 chefer har sagt upp sig och de vittnar om att 
introduktion hade varit bristfällig, mycket administrativa uppgifter, 
stort informationsflöde, 24/7 verksamhet där man ska vara tillgänglig 
jämt, otydliga förväntningar, sämre lön samt felaktig information om 
vad uppdraget faktiskt innebär. Utav de intervjuade kan 2/3 
rekommendera Sundsvalls kommun som arbetsgivare och 2/3 kan 
tänka sig komma tillbaka. 
Återkoppling gällande uppföljning kommer i november.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00007-58 - Information från 

förvaltningen 
_ _ _ _ 
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§ 96 Månadsrapport september 2022 VON 
(VON-2022-00055-35) 
 

Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapport september 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-september 
2022 ett positivt resultat mot budget med 1,9 miljoner kronor samt en 
resultatförbättring med 9,7 miljoner kronor jämfört med motsvarande 
period föregående år där ett resultat redovisades om -7,8 miljoner 
kronor. 
 
Nettokostnaden för perioden uppgår till 1 407,7 miljoner kronor vilket 
är 41,0 miljoner kronor (3,0 procent) högre jämfört med motsvarande 
period föregående år.  
 
Den högre nettokostnaden förklaras främst till följd av lägre intäkter 
om 31,7 miljoner kronor där under föregående år generellt statsbidrag 
med motsvarande belopp till äldreomsorgen redovisats som intäkt för 
perioden.  Det generella statsbidraget konverterades dock i anslutning 
till bokslut 2021 som skattemedel och fortsatt för år 2022.  
 
Personalkostnaderna för perioden om 1 145,5 miljoner kronor är 7,7 
miljoner kronor (0,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 
föregående år. Beaktat ett högre löneläge om ca 2 procent samt hänsyn 
till lägre arbetsgivaravgifter (PO-pålägg) med 0,9 procent, från 40,15 
procent år 2021 till 39,25 procent år 2022, indikeras att bemanningen 
är nära i nivå med föregående år. 
  
Övriga kostnader inklusive avskrivningar för perioden om 509,4 
miljoner kronor är 1,6 miljoner kronor (0,3 procent) högre jämfört med 
motsvarande period föregående år. 
 
Prognosen är på totalen oförändrad sedan föregående rapportering i 
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delårsrapporten för perioden januari-augusti 2022 med en beräknad 
avvikelse mot budget vid årets slut om -10 miljoner kronor. 
Förvaltningens preliminära bedömning har 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. 
 
Den bedömda avvikelsen samt orsaker till att nämndens prognos inte 
bedöms vara i balans under året är per verksamhetsområde: 
  

• Fortsatt obalans inom omsorgen om funktionshindrade med 
totalt - 16 miljoner kronor. Varav externa kostnader LSS om 
ca 7 miljoner kronor, där engångskostnader ingår för 
personlig assistans i extern regi om ca 6 miljoner kronor vilka 
avser ej periodiserade externa kostnader avseende föregående 
år. Fortsatt obalans att hantera med ca 6 miljoner kronor 
avseende främst boenden och kostnader för resor daglig 
verksamhet samt ca 3 miljoner kronor personlig assistans i 
egen regi. 
 

• Ökad kostnad för den kommungemensamma bemannings-
enheten kontra den tidigare bemanningsenheten i egen regi 
med  
ca - 8 miljoner kronor. 
 

• Parallellt bedöms i prognosen positiva resultat mot budget 
med + 8 miljoner kronor för äldreomsorgen samt + 6 
miljoner kronor för ledning och verksamhetsstödet. 

  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-11-18 § 130 om en 
uppdaterad och reviderad åtgärdsplan för perioden 2021 - 2023 vilken 
omfattar åtgärder om totalt 145 miljoner kronor. Åtgärdsplanens 
ekonomiska målsättning  
t o m år 2022 uppgår till ca 100 miljoner kronor och möjliggör en 
ekonomi i balans, vilket dock uppnåddes redan under föregående år. 
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Uppföljning av åtgärdsplanen och dess ekonomiska effekter sker 
kontinuerligt och redovisas månadsvis vid nämndens sammanträden. 
Ekonomiska effekter för perioden uppgår till 79,4 miljoner kronor där 
åtgärdsplanens målsättningar är helt uppnådda för året, med undantag 
för åtgärder inom omsorgen om funktionshindrade. 
 
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. 

Överläggning 
Redovisningen utav månadsrapporten genererar frågor från 
ledamöterna som besvaras utav Marie Lissäng och Anette Ståby. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00055-35 - Månadsrapport 

september 2022 VON 
• Manadsrapport (Vard och omsorg) 2022-09 KLAR 
_ _ _ _ 
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§ 97 Remiss av PM Uppgiftsskyldighet för 
utförare inom socialtjänsten 
(VON-2022-00106-9) 
 

Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens remissvar gällande uppgiftsskyldighet för 
utförare inom socialtjänsten. 
 

Ärendet 
Promemorian ger förslag på komplettering till betänkandet Hållbar 
socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Kompletteringen 
innefattar ett uttryckligt krav på uppföljning samt att det ska 
möjliggöras att tillhandahålla insatser utan föregående individuell 
behovsprövning. I promemorian ges därför förslag om att införa en 
sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet till utförare 
inom verksamhet enligt socialtjänsten. Uppgifter som lämnas ut är 
sådana som socialnämnden behöver för kvalitetssäkring, 
administration, utvärdering, uppföljning samt uppgifter av det slag 
som nämnden behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt enligt 4 
kap. 2 b § SoL.  
 
Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda i kraft samtidigt som 
eventuella andra ändringar av socialtjänstlagen.  
 
Remissvaret ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 8 
november 2022. 

Överläggning 
Marie informerar muntligt ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00106-9 - Remiss av PM 

Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 
• 220711 REMISSMISSIV 
• uppgiftsskyldighet-for-utforare-inom-socialtjansten 
• Remissvar avseende promemorian Uppgiftsskyldighet för 

utförare inom socialtjänsten 
_ _ _ _ 
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§ 98 Remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer - Svar senast 15/11 2022 
(VON-2022-00106-10) 
 

Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens remissvar 
 
 

Ärendet 
Utredningen har tagit fram förslag till en äldreomsorgslag. Lagen 
syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och 
en äldreomsorg som utgår från individens förutsättningar, behov och 
delaktighet.  
 
Utöver äldreomsorgen har utredningen också tagit fram förslag på 
hur hälso- och sjukvårdstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och 
tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och 
sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från 
äldreomsorgen.  
 
Förslagen avser också tillvarata de möjligheter som finns att utveckla 
såväl äldreomsorgen som kommunal och regional primärvård, och 
inte minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade 
förhållningssättet.  
 
Äldreomsorgslagen ska enligt direktiven komplettera 
socialtjänstlagen, SoL (2001:453). Direktiven anger att det bör vara 
tydligt vilka mål, krav och förväntningar som omger äldreomsorgens 
uppdrag. Vidare fastslås det i direktiven att det i lagen ska finnas 
bestämmelser om en ordning för en så kallad nationell omsorgsplan.  
Utredningen ska enligt direktiven även lämna förslag för att 
säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård för personer i 
särskilt boende och för personer med kommunal hemsjukvård. I 
uppdraget ingår också att överväga behovet av stärkt medicinskt 
ansvar för rehabilitering.  
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Remissvaren lämnas senast den 15 november 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00106-10 - Remiss av SOU 

2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer - Svar senast 15/11 2022 

• Remissvar avseende SOU 202241 
• VB_ Remiss av SOU 2022_41 Nästa steg – Ökad kvalitet och 

jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - Svar senast 
15_11 2022.msg 

• Remissmissiv SOU 2022-41.pdf 
• VB_ Inbjudan till digitalt remisseminarium - _Nästa steg. Ökad 

kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer” 
(SOU 2022_41) - Äldreomsorgslag.msg 

• inbjudan remisseminarium 11 okt 2022.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 99 Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket 
- en översyn av vissa frågor inom utbildning till 
sjuksköterska och barnmorska 
(VON-2022-00106-12) 
 

Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens remissvar gällande Tryggare i vårdyrket – en 
översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och 
barnmorska. 

Ärendet 
 
Utbildningsdepartementet har skickat ut remiss till Sundsvalls 
kommun gällande utredning kring utbildning till sjuksköterska och 
barnmorska. 
 
Utredningens syfte har varit att se över kraven för sjuksköterske- 
respektive barnmorskeexamen. Ett förslag på en reglering som 
uppfyller och anger yrkeskvalifikationsdirektivets (2005/36/EG) 
minimikrav på antal timmar som utbildning för sjuksköterskor 
respektive barnmorskor omfattar har getts, samt har utbildningarnas 
omfattning i antal högskolepoäng setts över. Utredningen har även 
undersökt och redovisat för förutsättningar för hälso- och 
sjukvårdshuvudmän att medverka i utbildningarna i en sådan 
omfattning så att klinisk undervisning enligt EU-direktivets krav 
uppfylls. Utredningen har slutligen undersökt om målen i 
examensbeskrivningarna för sjuksköterske- och barnmorskeexamen 
behöver ändras, och om så är fallet, förslå ändrade examensmål.  

Överläggning 
Ärendet genererar frågor från ledamöterna som besvaras av Maria 
Bäckman.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00106-12 - Remiss av SOU 

2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom 
utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

• tryggare-i-vardyrket--en-oversyn-av-vissa-fragor-inom-
utbildning-till-sjukskoterska-och-barnmorska-sou-202235 
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• 02430 Remissmissiv SOU 2022 35 
• Remissvar - Tryggare i vårdyrke 
_ _ _ _ 
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§ 100 VON-2022-00121 Sammanträdesplan för 
vård- och omsorgsnämnden och arbetsutskottet 
år 2023 
(VON-2022-00121-5) 
 

Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att anta sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden och 
arbetsutskottet år 2023. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till 
sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden och nämndens 
arbetsutskott år 2023.  
 
I förslaget ligger ett konstituerande sammanträde planerat måndag  
2023-01-02 eftersom det är ny mandatperiod från 2023-01-01 och 
nämnden behöver välja ordförande, ledamöter och ersättare till 
arbetsutskottet för att kunna sammanträda i vanlig ordning för 
återstoden av året.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - VON-2022-00121-5 - VON-2022-00121 

Sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden och 
arbetsutskottet år 2023 

• Sammanträdesdagar VON och AU 2023 
_ _ _ _ 
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§ 101 Nämndinitiativ från moderaterna 
(VON-2022-00121-5) 
 

Förslag till beslut 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
 
att skicka nämndinitiativet till förvaltningen för beredning. 

Ärendet 
Moderaterna förslår att följande statistik ska finnas med i 
månadsrapport så att de förtroendevalda kan följa upp antalet 
orosanmälningar. 
Att månadsrapporten ska innehålla följande månadssiffror: 
- Antalet orosanmälningar  
- Antalet unika orosanmälningar 

Överläggning 
Ordförande Mikael Westin (S) yrkar att nämndinitiativet ska skickas 

till förvaltningen för beredning. 
Det finns ett förslag till beslut och det är ordförandes beslut, 

nämnden beslutar enligt yrkandet.  
_ _ _ _ 
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