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§ 59

Dnr 00165-2019

Budgetuppföljning, delårsbokslut och
prognos 2019 för Vård- och
omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen har begärt in en budgetuppföljning och prognos per den
31 augusti 2019 från samtliga nämnder och styrelser. Vård- och
omsorgsnämndens prognos för 2019 är att nämnden kommer att ha
3 miljoner kronor i överskott vid årets slut.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning och prognos per den
31 augusti 2019 godkänns.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
omfördelar 25,9 miljoner kronor för Vård- och omsorgsnämnden från
2019 till 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning och prognos per den 31
augusti 2019 godkänns.

Förslag till beslut på mötet
Lises Hjemgaard Svensson, M:

Bifall till förvaltningens förslag till beslut, med tillägget att Vård- och
omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige omfördelar 25,9 miljoner
kronor för Vård- och omsorgsnämnden från 2019 till 2020.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller Lise Hjemgaard Svenssons förslag
och finner att det blir nämndens beslut.
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Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2019-09-16

•

Delårsrapport tertial 2 2019

•

Månadsrapport till och med augusti inklusive prognos 2 2019

•

Uppföljning av besparingar/effektiviseringar 2019

Beslutet skickas till
•

Kommunstyrelsen

•

Ekonomichef
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§ 60

Dnr 00237-2019

Verksamhetsplan för Vård- och
omsorgsnämnden 2020
Vård- och omsorgsnämnden ska ta fram ett förslag till verksamhetsplan för
2020 som Kommunfullmäktige sedan kommer att ta ställning till. I
verksamhetsplanen framgår det vilka uppdrag nämnden har samt budget,
investeringar och effektiviseringar/intäktsökningar utifrån den ekonomiska
ram som beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2019.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
fastställer verksamhetsplanen för Vård- och omsorgsnämnden år
2020.
2. Vård- och omsorgsnämnden fastställer uppdrag och aktiviteter för
nämnden år 2020.
Anton Waara, S, Bendigt Eriksson, S, Britt Wikman, S, Pontus Persson, S
och Johan Flander, V, deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Anton Waara, S, Bendigt Eriksson, S, Britt Wikman, S, Pontus
Persson, S och Johan Flander, V:

Oppositionen deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och besparingar, vi
avser att återkomma till kommunfullmäktige i november för att redogöra för
vårat samlade budgetförslag. Vi vill även notera en oro för osäkerheten i att
budgetera för minskade behov hos medborgarna med 7 miljoner, det skulle
kunna bli något helt annat.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-09-16

•

Verksamhetsplan för Vård- och omsorgsnämnden 2020
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•

Uppdrag och aktiviteter för Vård- och omsorgsnämnden 2020

•

Besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar 2020

Beslutet skickas till
•

Kommunfullmäktige

•

Ekonomichef
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§ 61

Dnr 00159-2019

Arbetsordning för Vård- och
omsorgsnämndens matråd
2004 startade Vård- och omsorgsnämnden ett matråd för att ha en dialog om
mat och måltidsfrågor för personer som bor i ordinärt och särskilt boende.
I matrådet ingår:
•
•
•
•
•

2 förtroendevalda från Vård- och omsorgsnämnden
3 representanter från Kommunala pensionärsrådet
Representanter från de kök som producerar mat till de olika
verksamheterna
Distributör av portionsmat
2 tjänstemän från Vård- och omsorgsförvaltningen

Matrådets uppdrag och ansvar är otydligt och förvaltningen har därför tagit
fram ett förslag på arbetsordning som nämnden behöver ta ställning till.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
arbetsordning för Vård- och omsorgsnämndens matråd, daterad den 7 augusti
2019.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-08-07

•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till arbetsordning för Vårdoch omsorgsnämndens matråd, 2019-08-07

Beslutet skickas till
•

Matrådets ledamöter

•

Samtliga måltidsleverantörer
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•

Matgubben, Jemttransport

•

Kommunala pensionärsrådet
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§ 62

Dnr 00171-2019

Yttrande över tillgänglighetsstrategin "Ett
Östersund för alla"
”Ett Östersund för Alla” är kommunens strategi för ett inkluderande
samhälle genom designfilosofin ”Design för alla” 2019–2022.
Strategin beskriver vad kommunen ska göra för att leva upp till FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Strategin ska följas upp varje år och den har nu blivit uppdaterad.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har gett Vård- och omsorgsnämnden
möjlighet att lämna synpunkter på den uppdaterade strategin. Synpunkterna
ska skickas till Kommunkansliet senast den 30 september 2019.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden tycker att strategin är mycket viktig för alla
medborgare, och i synnerhet för nämndens målgrupper. Nämnden arbetar
aktivt med frågan om tillgänglighet och främjande/förebyggande insatser.
Utmaningen med ett exkluderande samhälle innebär ett fortsatt utanförskap
för personer med särskilda behov. Det skapar i sin tur ett ökat behov av
stödinsatser. Vård- och omsorgsnämnden menar att arbetet med
tillgänglighet inte bara höjer kvaliteten för alla medborgare utan är en
nödvändighet för att kommunen ska kunna klara av framtidens utmaningar
inom välfärdssektorn.
Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande synpunkter på strategin ”Ett
Östersund för alla”:
•

Det här dokumentet är kommunens strategi för tillgänglighetsarbetet
och det är därför extra önskvärt att hela strategin är skriven på
klarspråk.

•

Strategin behöver bli mer tydlig för att kunna skapa engagemang hos
chefer och medarbetare ute i verksamheterna. Ett exempel på
otydlighet är följande mening:
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”Varje chef inom den verksamhet som berörs av strategin har ett
ansvar att planera och genomföra aktiviteter som bidrar till att
strategin efterlevs”.
Det här väcker fortsatta frågor som:
− Vilken chef är berörd?
− Vilka verksamheter är berörda? Hur berörs verksamheten?
− Vilka aktiviteter ska planeras och genomföras? Vem ska göra
det?
− Finns det kompetens tillgänglig och pengar avsatta för arbetet?
− Bidrar genomförda aktiviteter till att målet i strategin blir
uppnått?
− Vem följer upp aktiviteterna och hur ska de följas upp?
− Vem och hur ska genomförda aktiviteter rapporteras och
dokumenteras?
•

För att nå upp till målen behöver strategin bli mer konkret.
Remissupplagan i sin nuvarande form är för abstrakt. Då innehållet i
denna upplaga inte skiljer sig nämnvärt jämfört med den tidigare ser
nämnden en risk med att kommunen inte når upp till målen i
strategin. Det bör stå:
− vem som ska göra vad,
− hur och när det ska ske,
− vilka resurser som finns för arbetet med tillgänglighetsfrågor
under åren 2019–2022, i form av kompetens och pengar.

•

För att Östersund ska bli en stad för alla måste hela kommunen arbeta
gemensamt med frågan. Ett förslag är att ta fram en gemensam
checklista utifrån ”Design för alla” som tjänstemän kan utgå ifrån när
de skriver förslag till beslut. Det kan då framgå i underlaget hur
beslutet påverkar tillgängligheten för våra medborgare och vilka
aktörer som behöver bli involverade när besluten ska verkställas.

•

Under punkt 2 ”Strategiska utvecklingsområden” bör kommunens
medlemskap och fortsatta arbete i Världshälsoorganisationens
(WHO) globala nätverk ”Age-friendly cities and communities”
(ACFF) finnas med som ett utvecklingsområde. Det behöver framgå
tydligt att hela kommunen måste bli involverad i arbetet med att
skapa en åldrandevänlig kommun. Här bör även syftet med
medlemskapet framgå och de åtta fokuspunkter som WHO har
definierat för att skapa åldrandevänliga städer:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utomhusmiljöer och byggnader
Transporter
Bostäder
Social delaktighet
Respekt och social tillhörighet
Medborgardeltagande, arbete och volontärinsatser
Kommunikation och information
Samhällsstöd och hälsovård

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2019-08-21

•

Remissutgåva av strategin ”Ett Östersund för Alla – en strategi för ett
inkluderande samhälle genom design för alla 2019–2022”

Beslutet skickas till
•

Kommunkansliet
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§ 63

Dnr 00125-2019

Rapportering av ej verkställda beslut enligt
lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till och med den 30 juni
2019
Kommunen är skyldig att rapportera alla gynnande beslut enligt 9§ lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts 3
månader efter beslutsdatum. Även avbrott i verkställigheten som inte
verkställts inom tre månader efter avbrottsdatum ska rapporteras.
Rapporteringen sker en gång per kvartal till Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO).
Till och med den 30 juni 2019 rapporterade Vård- och omsorgsförvaltningen
att det var 25 beslut som fortfarande inte var verkställda. Dessa beslut gällde
följande insatser (förra kvartalets siffror visas inom parantes):
•
•
•
•
•
•
•
•

5 (3) beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt 9§1 LSS,
varav 3 (7) beslut avser avbrott i verkställigheten
1 (1) beslut om personlig assistent enligt 9§2 LSS
3 (1) beslut om ledsagarservice enligt 9§3 LSS, varav 2 (3) beslut
avser avbrott i verkställigheten
0 (0) beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9§5 LSS, varav
beslutet avser avbrott i verkställighet
0 (0) beslut om korttidstillsyn enligt 9§7 LSS, varav 0 (2) beslut
avser avbrott i verkställigheten
0 (0) beslut om boende i familjehem eller bostad med särskild service
för barn eller ungdomar enligt 9§8 LSS
5 (18) beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9§9 LSS
11 (13) beslut om daglig verksamhet enligt 9§10 LSS

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar sammanställningen av ej verkställda
beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till och
med den 30 juni 2019 till Kommunfullmäktige och revisorer.
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Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-09-09

Beslutet skickas till
•

Kommunfullmäktige

•

Kommunrevisionen

Förslaget till beslut ska skickas med beslutet.
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§ 64

Dnr 00126-2019

Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen till och med den 30 juni
2019
Kommunen är skyldig att rapportera alla gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för
beslut. Rapporteringen sker en gång per kvartal till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat 26 ej verkställda beslut till IVO
till och med den 30 juni 2019. Dessa beslut gäller följande insatser (förra
kvartalets siffror presenteras inom parentes):
•
•
•
•
•
•

12 (17) beslut om särskilt boende, varav 4 fortfarande ej verkställda
6 (5) SoL-gruppbostad, varav 3 fortfarande ej verkställda
0 (0) avlösning i hemmet, varav 0 fortfarande verkställda
2 (5) ledsagning, varav 0 fortfarande ej verkställda
6 (6) daglig verksamhet, varav 4 fortfarande ej verkställda
1 (1) anskaffa bostad, varav 1 fortfarande ej verkställd

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar sammanställningen av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen till och med den 30 juni 2019 till
Kommunfullmäktige och revisorer.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-09-09

Beslutet skickas till
•

Kommunfullmäktige

•

Kommunrevisionen
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Förslaget till beslut ska skickas med beslutet.
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§ 65

Dnr 00021-2019

Uppdatering av Vård- och
omsorgsnämndens
delegationsbestämmelser
Vård- och omsorgsnämnden har rätt att delegera, det vill säga överlåta, viss
beslutanderätt till en nämndsledamot, ersättare eller tjänsteman i kommunen.
Vilka ärenden, eller grupper av ärenden, som nämnden har beslutat att
delegera framgår av Vård- och omsorgsnämndens delegationsbestämmelser.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår några ändringar i
delegationsbestämmelserna som nämnden behöver ta ställning till.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden antar de uppdaterade
delegationsbestämmelserna och den uppdaterade rutinen för anmälan
av delegationsbeslut, daterade 2019-09-13.
2. Ytterligare en punkt läggs till i delegationsbestämmelserna: Svar på
frågor från revisionen inför granskningar och hearings. Presidiet får
delegation på att svara revisionen i dessa ärenden.
3. De uppdaterade delegationsbestämmelserna och rutinen för anmälan
av delegationsbeslut gäller från och med den 1 oktober 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden antar de uppdaterade
delegationsbestämmelserna och den uppdaterade rutinen för anmälan
av delegationsbeslut, daterade 2019-09-13.
2. De uppdaterade delegationsbestämmelserna och rutinen för anmälan
av delegationsbeslut gäller från och med den 1 oktober 2019.
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Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M:

Bifall till förvaltningens förslag till beslut, med tillägget av ytterligare en
punkt läggs till i delegationsbestämmelserna: Svar på frågor från revisionen
inför granskningar och hearings. Presidiet får delegation på att svara
revisionen i dessa ärenden.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller Lise Hjemgaard Svenssons förslag
och finner att det blir nämndens beslut.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-09-13

•

Delegationsbestämmelser för Vård- och omsorgsnämnden,
uppdaterade 2019-09-13

•

Vård- och omsorgsnämndens rutin för återrapportering av
delegationsbeslut, uppdaterad 2019-09-13

Beslutet skickas till
•

Vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner
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§ 66

Dnr 00203-2019

Yttrande över överklagan av Vård- och
omsorgsnämndens beslut om
semesterresor med personalstöd för
personer som bor i LSS-bostad
Förvaltningsrätten har begärt att Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig
över en överklagan av ett av nämndens beslut. Överklagan gäller Vård- och
omsorgsnämndens beslut från den 29 maj 2019 om semesterresor med
personalstöd för personer som bor i LSS-bostad.
Förvaltningsrättens mål gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen, och
rätten vill ha nämndens svar senast den 1 oktober 2019.
Förvaltningsrätten i Härnösand har beslutat att Vård- och omsorgsnämndens
beslut inte ska verkställas förrän domstolen slutligt har avgjort målet, eller på
annat sätt förordnat att beslutet får verkställas (inhibition).

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, daterat
2019-09-05, till sitt yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen
och överklagan av nämndens beslut om semesterresor med personalstöd för
personer i LSS-bostad.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-09-05

•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande, 2019-09-05

•

Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2019-05-29, § 41

Beslutet skickas till
•

Förvaltningsrätten i Härnösand
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•

Sektorchef Sektor LSS
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§ 67

Dnr 01483-2017

Möjlighet att anställa vårdbiträden inom
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet
Inom de närmaste åren är behovet av personal inom vård och omsorg mycket
stort. Det är en stor utmaning för kommuner och regioner att säkra
kompetensförsörjningen till äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och andra
verksamheter inom välfärden.
Sveriges Kommuner och Landsting och fackförbundet Kommunal har tagit
fram en avsiktsförklaring om kompetenshöjning inom äldreomsorgen och
hälso- och sjukvården. Med anledning av det startades en
vårdbiträdesutbildning på 800 poäng i gymnasiekurser från Vård- och
omsorgsprogrammet.
Eftersom den utbildningsnivån inte funnits tidigare behöver kraven på
personalens kompetens ändras för de verksamheter där det ska vara möjligt
att anställa vårdbiträden.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Kompetenskraven för personalen inom särskilt boende, hemtjänst och
hemsjukvård ändras så att det blir möjligt att tillsvidareanställa
utbildade vårdbiträden. Utbildade vårdbiträden får bara ersätta
personal som inte har någon utbildning.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera
nämndens beslut om att anställa utbildade vårdbiträden som ska
ersätta outbildad personal. Utvärderingen ska presenteras för Vårdoch omsorgsnämnden under våren 2021.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-09-09
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Beslutet skickas till
•

Berörda utförare via Uppdragsenheten

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-14 30 00
www.ostersund.se

Sida

24(42)

Protokoll från Vård- och
omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-09-23

§ 68

Dnr 00239-2019

Uppdatering av Vård- och
omsorgsnämndens arkivbeskrivning
Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska myndigheter
upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar, vilket i arkivlagen
kallas för arkivbeskrivning. Även i Östersunds kommuns arkivreglemente
står det att varje nämnds/styrelse inom kommunen ska upprätta en
arkivbeskrivning.
Vård- och omsorgsnämndens arkivbeskrivning behöver uppdateras eftersom
förvaltningen har en ny organisation från och med den 2 september 2019.
Nämnden har även ett nytt reglemente från och med 2019, där nämndens
ansvarsområden har formulerats om.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till
uppdaterad arkivbeskrivning, daterad 2019-08-23.
2. Vård- och omsorgsnämndens arkivansvarige får göra redaktionella
ändringar i arkivbeskrivningen.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-08-23

•

Uppdaterad arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden, 201908-23

Beslutet skickas till
•

Webbansvarig kommunikatör vid Område Kommunikation
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§ 69

Dnr 00241-2019

Sammanträdestider 2020 för Vård- och
omsorgsnämnden
Inför varje nytt kalenderår fastställer Vård- och omsorgsnämnden sina
sammanträdesdagar för det kommande året.
Vård- och omsorgsförvaltningen har nu tagit fram förslag på datum för
sammanträden år 2020. Förvaltningen har tagit hänsyn till kommunens
budgetprocess, lovdagar inom grundskolan, Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges sammanträden samt Finans- och ledningsutskottets
sammanträden.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer följande datum för sina sammanträden och utbildningsdagar under 2020:
•

5 februari

•

18 februari – studiedag inom Vård- och omsorgsförvaltningen

•

26 mars

•

29 april

•

27 maj

•

18 juni, förmiddag

•

29 september

•

22 oktober, varav halva dagen tillsammans med Social- och
arbetsmarknadsnämnden

•

25 november

•

17 december

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-08-22
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Beslutet skickas till
•

Vård- och omsorgsförvaltningen

•

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter

•

Webbansvarig kommunikatör vid Område Kommunikation

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-14 30 00
www.ostersund.se

Sida

27(42)

Protokoll från Vård- och
omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-09-23

§ 70

Dnr 00244-2019

Gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skickat ut en rekommendation
till alla Sveriges kommuner. SKL vill att kommunerna, tillsammans med
staten, ska finansiera viktiga förutsättningar för att socialtjänsten ska kunna
följa upp och utveckla sina verksamheter samt prioritera resurser och insatser
som gör skillnad för medborgarna. Det innebär finansiering av:
•
•
•

Kvalitetsregister som kommunerna använder
Ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk
uppföljning
Nationell samordning

Den totala kostnaden uppgår till högst 19,5 miljoner kronor årligen, vilket
innebär 1,95 kronor per invånare i kommunen årligen. Arbetet kommer att
pågå 2020–2023.
I Östersunds kommun skulle Vård- och omsorgsnämnden kunna stå för 75
procent av kostnaden, medan Social- och arbetsmarknadsnämnden skulle
kunna stå för 25 procent. Kostnaden för Östersunds kommun år 2020 blir
totalt cirka 122 800 kronor, räknat på att kommunen har 63 000 invånare.
Det skulle bli cirka 92 000 kronor för Vård- och omsorgsnämnden 2020.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden delfinansierar den nationella utvecklingen av
kunskapsstyrning i socialtjänsten åren 2020–2023. Nämnden står för 75
procent av Östersunds kommuns totala kostnad, förutsatt att Social- och
arbetsmarknadsnämnden står för resterande 25 procent.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-08-19
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Beslutet skickas till
•
•
•

Sveriges Kommuner och Landsting, registrator@skl.se
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ekonomichef
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§ 71

Dnr 00235-2019

Utbildning om våld i nära relationer
Den 8 februari 2018 antog Kommunfullmäktige en strategi mot våld i nära
relation 2018–2022. I strategin finns ett antal strategiska utvecklingsområden. Ett sådant område är att medarbetare och förtroendevalda ska ha
goda kunskaper om våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. Av
strategin framgår det också att kunskap är viktigt för att kunna fatta rätt
beslut och för att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp.
Enligt Vård- och omsorgsnämndens aktivitetsplan för 2019 ska Vård- och
omsorgsförvaltningen genomföra en utbildningsinsats kring våld i nära
relation. Satsningen omfattar all personal inom nämndens ansvarsområde
och inkluderar även externa utförare.
Vård- och omsorgsförvaltningen genomför den första utbildningsinsatsen
den 22 november 2019 för alla chefer. Förvaltningsledningen har valt att vid
det tillfället även bjuda in ledamöter och ersättare i Vård- och
omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare får delta i Vård- och
omsorgsförvaltningens utbildningsdag om våld i nära relation den 22
november 2019. Ledamöterna och ersättarna har rätt till ersättning i enlighet
med Kommunfullmäktiges arvodesbestämmelser.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-08-15

Beslutet skickas till
•

Enheten för personal och kompetens

•

Samtliga ledamöter och ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
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§ 72

Dnr 00245-2019

Uppdatering av riktlinjer för bidrag till
föreningar inom Vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde
Vård- och omsorgsnämndens delar varje år ut bidrag till
pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning.
Nämnden satsar på hälsofrämjande och förebyggande insatser, och
föreningsbidragen är en viktig del av den satsningen.
Det finns några oklarheter i riktlinjerna för bidragen, vilket försvårar
handläggningen och gör det svårt för föreningar att veta vad som gäller.
Vård- och omsorgsnämnden behöver därför förtydliga riktlinjerna. Dessutom
behöver uppföljningen av bidragen förändras. Anledningen är att föreningar
sedan 2018 söker bidrag för föregående år, istället för innevarande år.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner de uppdaterade riktlinjerna
för bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområde,
daterade 2019-08-22.
2. De uppdaterade riktlinjerna för bidrag till föreningar inom Vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde börjar användas från och med
den 1 januari år 2020.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-08-22

•

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde, 2019-08-22

Beslutet skickas till
•

Kundcenter
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•

Föreningar som ansökte om bidrag 2019

•

Webbansvarig kommunikatör på Område Kommunikation
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§ 73

Dnr 00191-2019

Yttrande över motion om äldrevänlig
snöröjning
Mona Modin Tjulin, S, har lämnat en motion om att Östersunds kommun ska
ta fram en standard/kravspecifikation för äldrevänlig snöröjning. Syftet är att
underlätta möjligheten för äldre medborgare att gå utomhus och minska
risken för fallskador.
Vård- och omsorgsnämnden och Tekniska nämnden ska yttra sig över
motionen innan Kommunfullmäktige beslutar om den ska bifallas eller
avslås.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att
motionen ska bifallas.
2. Om Östersunds kommun ska ta fram en standard/kravspecifikation
för äldrevänlig snöröjning bör kommunen ta in synpunkter från
Kommunala pensionärsrådet och professioner med kunskap om
gångsvårigheter.
Motivering till beslutet:
Förslaget om en äldrevänlig snöröjning ligger i linje med Vård- och
omsorgsnämndens arbete med att skapa en hälsofrämjande kommun, samt
hela kommunens arbete med att bli en åldrandevänlig kommun.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-09-06

•

Motion om äldrevänlig snöröjning, 2019-05-07

Beslutet skickas till
•

Kommunfullmäktige
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§ 74

Dnr 00023-2019

Anmälan av delegationsbeslut till Vårdoch omsorgsnämnden 2019
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
enligt delegationsbestämmelserna. De besluten ska återredovisas till
nämnden, men det innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer
delegationsbesluten. Däremot får Vård- och omsorgsnämnden återta
delegeringen, eller själv fatta beslut i ett enskilt ärende genom att ta över det.
Här nedanför presenteras de delegationsbeslut som har registrerats under
perioden 2019-06-12 till 2019-09-16.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

BeslutsBeskrivning av
Punkt i
datum
delegationsbeslutet
delegationsbestämmelserna
1
2019-09-11 Yttrande över
länsgemensam
folkhälsopolicy.
1
2019-06-26 Yttrande över
inhibition i ärende om
överklagan av beslut
om semesterresor med
personalstöd.
5
2019-09-03 Beslut om nytt
dataskyddsombud för
Vård- och
omsorgsnämnden.
8
2019-08-15 Delvis avslag på
begäran om att få ta del
av allmän handling.
12
2019-08-19 Yttrande över klagomål
på hemtjänsten.
13
2019-08-15 Yttrande över klagomål
på beslut om
anhöriganställningar.

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-14 30 00
www.ostersund.se

Diarienummer
00200-2019

00203-2019

00243-2019

00236-2019

00232-2019
00213-2019

Sida

34(42)

Protokoll från Vård- och
omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-09-23

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslutet
bestämmelserna
17
2019-06-26 KFUM Frösö
Bollklubb beviljas
extraordinärt bidrag.
17
2019-06-19 PRO Lit-Häggenås
beviljas inte
extraordinärt bidrag.
17
2019-06-19 RSMH Gnistorna
Östersund beviljas
grund- och
verksamhetsbidrag.
17
2019-08-21 PRO samorganisation
Östersund beviljas inte
extraordinärt bidrag.
17
2019-08-21 SPF Seniorerna Frösön
beviljas inte
extraordinärt bidrag.
23
2019-07-09 Investering om max 28
000 kronor för inköp av
inventarier till ny
dagverksamhet på
Jamtli.
27-29
JuniBeslut om anställning
augusti
av personal inom Vård2019
och
omsorgsförvaltningen.
31
2019-06-20 Överenskommelse med
en anställd om
anställningens
upphörande.
31
2019-08-27 Överenskommelse med
en anställd om
anställningens
upphörande.
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslutet
bestämmelserna
31
2019-07-01 Överenskommelse med
en anställd om
anställningens
upphörande.
42
2019-09-09 Prisjustering i matavtal
för mötesplatser.
46
2019-09-10 Lex Maria-anmälan
och utredning skickad
till Inspektionen för
vård och omsorg.
53
2019-09-02 Yttrande över ej
verkställt beslut om
kontaktperson.
53
2019-08-19 Yttrande över ej
verkställt beslut om
bostad för vuxna.
53
2019-08-20 Yttrande över ej
verkställt beslut om
rådgivning.
53
2019-08-15 Yttrande över ej
verkställt beslut om
ledsagning.
53
2019-09-13 Yttrande över ej
verkställt beslut om
kontaktperson.
54
2018-04-16 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
54
2019-08-07 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
54
2019-07-17 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslutet
bestämmelserna
54
2019-06-26 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
54
2019-06-20 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
54
2019-06-20 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
54
2019-02-21 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
54
2019-01-22 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
54
2018-09-26 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
54
2018-05-08 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
54
2018-04-16 Beslut om att inte
inleda en utredning om
bistånd.
56-61, 70, 74-75 JuniBeslut om insatser
augusti
enligt socialtjänstlagen.
2019
63
2019-06-17 Lex Sarah-anmälan och
utredning skickad till
Inspektionen för vård
och omsorg.
63
2019-07-02 Lex Sarah-anmälan och
utredning skickad till
Inspektionen för vård
och omsorg.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslutet
bestämmelserna
63
2019-06-27 Lex Sarah-anmälan,
utredning och
kompletternade
yttrande skickat till
Inspektionen för vård
och omsorg.
63
2019-08-19 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård
och omsorg.
63
2019-08-21 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård
och omsorg.
63
2019-08-21 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård
och omsorg.
63
2019-08-21 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård
och omsorg.
63
2019-08-15 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård
och omsorg.
63
2019-08-29 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård
och omsorg.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslutet
bestämmelserna
63
2019-08-29 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård
och omsorg.
63
2019-09-06 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård
och omsorg.
64-74
JuniBeslut om insatser
augusti
enligt lagen om stöd
2019
och service till vissa
funktionshindrade.
81
JuniBeslut om
augusti
hemvårdsavgifter.
2019
87
2019-08-15 Yttrande över
överklagan av beslut
om ledsagarservice.
87
2019-07-31 Yttrande över
överklagan av beslut
om ledsagarservice.
87
2019-07-18 Yttrande över
överklagan av beslut
om bostad med särskild
service för vuxna.
87
2019-07-16 Yttrande över
överklagan av beslut
om ledsagarservice.
87
2019-07-04 Yttrande över
överklagan av beslut
om kontaktperson.
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Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslutet
bestämmelserna
87
2019-06-26 Yttrande över
överklagan av beslut
om ledsagarservice.

54.

Diarienummer
00201-2019

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-09-17
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§ 75

Dnr 00022-2019

Vård- och omsorgsnämndens
informations- och överläggningsärenden
2019
1. Gemensam handlingsplan med strategiska utvecklingsområden
2019-2022

Vård- och omsorgsnämnden och Social- och
arbetsmarknadsnämnden får information om den gemensamma
handlingsplan med strategiska utvecklingsområden som
förvaltningarna håller på att ta fram. Den utgår från den diskussion
som nämnderna hade under det gemensamma sammanträdet i
november 2018. Nämnderna kommer att få löpande återkoppling om
hur det går med den gemensamma handlingsplanen.
2. Utbildning kring hemlöshet och socialtjänstens bostadsansvar

Vård- och omsorgsnämnden och Social- och
arbetsmarknadsnämnden får utbildning i socialtjänstens ansvarar för
medborgare som inte har någon bostad.
3. Forskningsstudien ”Säkra steg”

Vård- och omsorgsförvaltningen är tillsammans med Umeå
Universitet med i en forskningsstudie som handlar om digital
fallprevention bland personer som är 70 år och äldre. ”Säkra steg” är
ett träningsprogram som går att ladda ner till mobiltelefoner. Det har
utformats för att förhindra fall bland äldre genom balans- och
styrkeövningar. Nu ska det göras en större studie i Östersund kring
mobilapplikationen. Studien kommer att pågå i ett år för att se om
träningsprogrammet fungerar som det är tänkt.
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