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Protokollet omfattar §§ 55-59
Det noteras till protokollet att upprop genomförs och
dagordning godkänns med tillägget att ärende § 58 Ordförandeförslag
om uttalande angående hemtjänst till personer som planerar tillfällig
vistelse i Sundsvalls kommun och § 59 Information från ordförande
läggs till dagordningen vid dagens sammanträde.
Justeras 2020-05-05

Niklas Säwén
Ordförande

Elin Semb
Sekreterare

Monica Bylund
Justerare
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Justering
Utöver ordförande ska Monica Bylund justera dagens protokoll.
Ersättare är Emma Almroth.
____
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§ 55 Information från förvaltningen
(VON-2020-00007-51)

Ärendet
Annika Backström, tf förvaltningsdirektör, informerar om läget i
kommunen med anledning av coronaviruset, covid-19. För tillfället är
corona, covid-19 kommunens huvudfokus och det man arbetar med
mest. Förvaltningen följer myndigheternas rekommendationer.
Förvaltningen har utsett personal som ansvarar för att se över vilka
resurser som finns och samarbete pågår med upphandlingsenheten.
När det gäller personalresurser är det brist på sjuksköterskor. Det
kommer gå ut en vädjan från HR om vårdutbildad personal inom
kommunen och en riktad vädjan till skolsjuksköterskor. Det kommer
även gå ut en vädjan till allmänheten. Ger detta inte effekt kan det
krävas att krislägesavtalet aktiveras.
Annika Backström informerar om att parallellt pågår förvaltningens
arbete med den nya organisationen och införandet av Treserva.
Katarina Tjernblom, enhetschef, informerar om Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) granskning om informationssäkerhet.
Förvaltningen har påbörjat ett långsiktigt arbete.
Katarina Tjernblom, enhetschef, informerar om hemtjänstutförare.
Nytt för i år är att det krävs tillstånd från IVO. Alla har fått tillstånd
utom två utförare. Förvaltningen har en dialog med aktuella utförare
och planen är att upprätta åtgärdsplaner.

____
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§ 56 Månadsrapport mars 2020
(VON-2020-00086-7)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna månadsrapport för mars 2020,
att notera förvaltningens prognos och uppdra till förvaltningen att
återkomma med förslag på åtgärder för att öka effekten av den
ekonomiska åtgärdsplanen och därmed minska det prognostiserade
underskottet,
att nämnden från och med april månads månadsrapport får en
sammanställning av Coronarelaterade kostnader,
att uppdra till förvaltningen att analysera bakgrunden till ökningen
av hemtjänsttimmar per omsorgstagare inom privat regi och
återkomma till nämnden med förslag på åtgärder,
att uppdra till förvaltningen att göra en genomlysning av riktlinjerna
för myndighetsutövning inom vård- och omsorg och återkomma till
nämnden med förslag på eventuella förändringar.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden redovisar t o m mars 2020 ett negativt
resultat om -47,3 miljoner kronor. Förvaltningen lämnar i anslutning
till månadsrapporten en reviderad prognos med ett beräknat resultat
om – 95 miljoner kronor vid årets slut.
Den försämrade prognosen baseras på ej tillräcklig verkställighet av
beslutade åtgärder inom både äldreomsorgen samt omsorgen om
funktionshindrade under det första kvartalet. Verkställigheten av de
operativa åtgärderna, d v s anpassning av organisation, bemanning
och övriga kostnader, har på totalen inte gett förväntad effekt.
Däremot går verkställigheten av de strategiska åtgärderna avseende
konvertering av ett servicehus till trygghetsboende enligt plan. I
prognosen har inte beaktats ekonomiska effekter av åtgärderna för
resterande del av året utan baseras helt på resultatutvecklingen första
kvartalet 2020. Inför delårsrapporten för perioden januari-april 2020
kommer prognosen att stämmas av med cheferna inom samtliga
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verksamheter och enheter och analyseras mer ingående.
Coronakrisen är också en stor osäkerhetsfaktor med hänsyn till hur
den kommer att inverka på den ekonomiska utvecklingen resterande
del av året. Förvaltningen konstaterar tillkommande kostnader för att
säkra upp bemanning och tillgång på skyddsutrustning där även
kraftiga prishöjningar meddelats. Statlig kompensation till
kommunerna för merkostnader med anledning av coronaviruset
(Covid-19) har aviserats, varav ca 150 miljoner kronor till Sundsvalls
kommun enligt den preliminära fördelningen. Arbetsgivare ska även
få ersättning av staten för sjuklönekostnader. Beslutet om ersättning
avser sjuklönekostnader för april och maj 2020. Sjuklöner inom vårdoch omsorgsförvaltningen dag 1-14 under första kvartalet 2020
uppgår till ca 2,3 miljoner kronor per månad. De statliga
ersättningarna har inte beaktats i prognosen.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-01-22 § 19 om en
åtgärdsplan med en ekonomisk effekt om totalt närmare 150 miljoner
kronor för perioden 2020-2022. Den beslutade ekonomiska effekten
för år 2020 uppgår till 66,4 miljoner kronor. Utförligare redovisning
av åtgärdsplanens effekter lämnas vid vård- och omsorgsnämndens
sammanträden samt i kommande delårsrapporter.
Överläggning
Niklas Säwén föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag, att godkänna månadsrapport för mars 2020, samt enligt
följande tilläggsattsatser:
att notera förvaltningens prognos och uppdra till förvaltningen att
återkomma med förslag på åtgärder för att öka effekten av den
ekonomiska åtgärdsplanen och därmed minska det prognostiserade
underskottet,
att nämnden från och med april månads månadsrapport får en
sammanställning av Coronarelaterade kostnader,
att uppdra till förvaltningen att analysera bakgrunden till ökningen
av hemtjänsttimmar per omsorgstagare inom privat regi och
återkomma till nämnden med förslag på åtgärder.
Patrik Gustavsson (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag och
Niklas Säwéns (S) två första att-satser med följande tillägg:
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att uppdra till förvaltningen att på ett övergripande sätt analysera
kriterierna för biståndsbedömning.
Niklas Säwén föreslår att nämnden beslutar enligt hans första förslag
samt följande tillägg:
att uppdra till förvaltningen att göra en genomlysning av riktlinjerna
för myndighetsutövning inom vård- och omsorg och återkomma till
nämnden med förslag på eventuella förändringar.
Emma Almroth (KD) framför att Kristdemokraterna stödjer Patrik
Gustavsson (M) förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels sitt eget
förslag och dels Patrik Gustavssons förslag. Ordförande ställer
förslagen mot varandra. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt Niklas Säwén (S) förslag till beslut.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00086-7 - Månadsrapport mars
2020
• Bilaga Månadsrapport mars 2020
____
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§ 57 Svar på revisionsrapport - granskning av
upphandling och avtalsefterlevnad
(VON-2020-00069-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten,
att överlämna svaret till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY granskat
kommunens upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen är att
bedöma kommunens rutiner för att säkerställa att upphandling och
inköp genomförs i enlighet med LOU. Vidare är syftet att bedöma
om tillräcklig intern kontroll föreligger kopplat till de
inköp/upphandlingar som genomförs.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
förvaltningens svar på revisionsrapporten samt överlämna svaret till
kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-04-08 - § 23
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00069-2 - Svar på revisionsrapport
- granskning av upphandling och avtalsefterlevnad
• Bilaga Upphandling avtalsefterlevnad 2019 rapport
• Bilaga Upphandling avtalsefterlevnad 2019 skrivelse
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning föreslås.
____
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§ 58 Ordförandeförslag om uttalande angående
hemtjänst till personer som planerar tillfällig
vistelse i Sundsvalls kommun
(VON-2020-00116-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att genom ett gemensamt uttalande uppmana personer i behov av
insatser från hemtjänsten som planerar tillfällig vistelse i Sundsvalls
kommun att avstå resa till Sundsvall till dess att Coronapandemins
påverkan på äldreomsorgen minskat avsevärt,
att uttalandet delges Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
Region Västernorrland och samtliga kommuner i Västernorrland.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Niklas Säwén, har väckt ett
ärende om att uppmana personer i behov av insatser från hemtjänsten
som planerar tillfällig vistelse i Sundsvalls kommun att avstå resa till
Sundsvall till dess att Coronapandemins påverkan på äldreomsorgen
minskat avsevärt.
Coronapandemin medför påfrestningar på hela samhället och särskilt
stor är påverkan på vård och omsorg. Vi behöver som kommun och
vårdgivare planera för att vi i flera månader till, med största
sannolikhet över sommaren, kommer att befinna oss i ett läge där vi
har utmaningar att bemanna verksamheten. En utmaning som vi ser
handlar om personer med tillfällig vistelse i Sundsvalls kommun som
ansöker om hemtjänst. Vi kommer i en ytterligare försvårad
bemanningssituation få svårt om vi skulle få en kraftig ökning av
hemtjänsttagare under sommarmånaderna.
För att undvika en sådan situation vill vi, som nämnd, därför
gemensamt uttala en uppmaning till personer som är i behov av
insatser från hemtjänsten och som planerar en tillfällig vistelse i
Sundsvalls kommun att avstå resa till Sundsvall till dess att
Coronapandemins påverkan på äldreomsorgen och övrig verksamhet
minskat avsevärt.

Justerandes signatur

Vi hoppas att med denna uppmaning kunna minska de personer som
ansöker om hemtjänstinsatser men inte är bosatta i kommunen.
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Detta gäller främst under sommarmånaderna. Om inte uppmaningen
medför en minskning av antalet personer som tillfälligt söker stöd är
vi beredda att fatta beslut om att inte längre kan garantera
hemtjänstinsatser för personer som enbart har tillfällig vistelse i
Sundsvalls kommun.
Nämnden vill också uppmana de personer, som är bosatta i
Sundsvalls kommun och har hemtjänst idag, som planerar att
tillfälligt ansöka om hemtjänstinsatser i en annan del av kommunen
att föra dialog med hemtjänstutförare/hemtjänstgrupp innan man
ansöker. Detta för att säkerställa att den hemtjänstgrupp eller
hemtjänstföretag som ska verkställa ansökan också ha tillräcklig
bemanning för att kunna klara av att ge vård och omsorg till fler
personer.
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-2020-00116-2 - Ordförandeförslag om
uttalande angående hemtjänst till personer som planerar tillfällig
vistelse i Sundsvalls kommun
• Bilaga Ordförandeförslag - uttalande om tillfälligt vistelse i
kommunen

____
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§ 59 Information från ordförande
(VON-2020-00007-52)

Ärendet
Information från vård- och omsorgsnämndens ordförande.
Niklas Säwén informerar om:
Dialogmöte med biståndshandläggare den 23 mars.
Socialpresidiet den 3 april.
Digitala avstämningar socialnämndsordföranden och regionen
angående corona, covid-19.
Beredning för framtidens äldreomsorg har startat sitt arbete.
Rekrytering av förvaltningsdirektör, rekryteringsgruppen har påbörjat
arbete.
Ordförandebeslut om att tillfälligt stänga aktivitetscenter på grund av
Corona, covid-19. Likalydande beslut fattades inom individ- och
arbetsmarknadsnämnden.

____
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