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§ 22

Dnr 00077-2019

Vård- och omsorgsnämndens
månadsuppföljning till och med februari
2019
Vård- och omsorgsnämnden tilldelas varje år en ekonomisk budgetram för
sin verksamhet. För att följa upp att verksamheten håller sin budget presenterar Vård- och omsorgsförvaltningen vid varje nämndsammanträde en
uppföljning av det ekonomiska läget. Efter att nämnden godkänt månadsrapporten skickas den vidare till Kommunstyrelsen.
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en månadsrapport till och med
februari 2019 som nämnden behöver ta ställning till. Det periodiserade
resultatet per februari är 10,4 miljoner kronor (mnkr) i överskott och 2018
var det periodiserade resultatet 5,9 mnkr i överskott för samma period.
Prognosen som förvaltningen lämnar per februari är en ekonomi i balans (0
mnkr).

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med februari 2019
godkänns.

Underlag för beslut
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens uppdaterade förslag till beslut,
2019-03-18
Månadsrapport till och med februari 2019
Kommentarer till månadsrapport till och med februari 2019

Beslutet skickas till
•
•

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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§ 23

Dnr 00078-2019

Vård- och omsorgsnämndens
internkontrollplan för 2019
Varje nämnd är enligt kommunallagen skyldig att upprätta en internkontroll
för att följa upp att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det
interna kontrollsystemet fungerar.
Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa en effektiv förvaltning och
att undgå att allvarliga fel och brister inträffar.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en
internkontrollplan för 2019 som nämnden behöver ta ställning till.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer internkontrollplanen för 2019.

Underlag för beslut
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-03-14
Internkontrollplan för 2019, Vård- och omsorgsnämnden
Handlingsplan för kontrollmoment, bilaga till internkontrollplan för
2019

Beslutet skickas till
•

Ekonomichef
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§ 24

Dnr 00058-2019

Yttrande över förslag till
informationssäkerhetspolicy för
Östersunds kommun
Kommunstyrelsen har skickat ett förslag till informationssäkerhetspolicy på
remiss till nämnderna. Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig över policyn
senast den 1 april.
Informationssäkerhetsarbetet i kommunen behöver utvecklas för att
säkerställa att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete bedrivs på alla
nivåer i organisationen. I dagsläget finns det en IT-säkerhetspolicy från
2004, men IT-säkerheten är bara en del av informationssäkerhetsarbetet.
Därför behöver IT-säkerhetspolicyn ersättas med en
informationssäkerhetspolicy.
Förslaget till informationssäkerhetspolicy har redan varit ute på samråd i
förvaltningarna, och Vård- och omsorgsförvaltningen lämnade då några
synpunkter.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande synpunkter på
Kommunstyrelsens förslag till informationssäkerhetspolicy för Östersunds
kommun:
•

Punkten som handlar om tillgänglighet under rubriken ”1.1 Vad är
informationssäkerhet” behöver bli tydligare. Förslag på ny
formulering:
Tillgänglighet: Informationen ska vara tillgänglig för rätt person
med rätt behörighet, i förväntad utsträckning och vid behov.

•

Vård- och omsorgsnämnden föreslår en ändring i texten under
rubriken ”3.7 Kommunens medarbetare”. Texten ”Det är varje
medarbetares ansvar att känna till vilka regler som gäller för
informationssäkerhet[…]” kan antingen strykas helt eller ändras till:
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Det är varje chefs ansvar att känna till vilka regler som gäller för
informationssäkerhet, och informera sina medarbetare om de regler
som gäller.
Det är mer rimligt att kommunens chefer ansvarar för att känna till de
regler som finns för informationssäkerhet, än att alla medarbetare
själva ska ta reda på vad som gäller. Kommunens verksamhet är stor
och styrs av många olika lagar och regler. Det är inte rimligt att
exempelvis barnskötare, fastighetsskötare och undersköterskor
ansvarar för att känna till allt. Däremot kan alla medarbetare ansvara
för att följa reglerna när de väl har fått kännedom om dem av sin
chef.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-03-13
Förslag till informationssäkerhetspolicy för Östersunds kommun

Beslutet skickas till
•

Kommunstyrelsen
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§ 25

Dnr 00082-2019

Årsavgift till Samordningsförbundet i
Jämtlands län för finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser 2019
Den första januari 2011 bildades ett länsövergripande förbund för finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser, även kallat Samjamt. Medlemmar i
förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland
Härjedalen och länets samtliga åtta kommuner.
Kommunernas andel av finansieringen fördelas efter en fast andel och en
avgift baserad på invånarantalet i respektive kommun. År 2019 uppgår
Östersunds kommuns andel av finansieringen till 953 214 kronor (2018 var
det 1 008 241 kronor).
Sedan 2014 betalar Social- och arbetsmarknadsnämnden (tidigare
Socialnämnden), Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden en
tredjedel var. Avgiften för Vård- och omsorgsnämnden blir därför 317 738
kronor.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden betalar 317 738 kronor som delfinansiering av
Östersunds kommuns årsavgift till Samordningsförbundet i Jämtlands län för
2019, vilket motsvarar en tredjedel av kommunens avgift. Pengarna tas ur
Vård- och omsorgsnämndens anslag för administration, ansvar 01030 och
verksamhet 00200.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-03-04
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Beslutet skickas till
•
•
•
•

Ekonomichef
Stabsadministratör
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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§ 26

Dnr 00015-2019

Val av ledamöter till Vård- och
omsorgsnämndens Dialoggrupp LSS 20192022
Dialoggrupp LSS är ett samrådsorgan som funnits sedan 1997.
Dialoggruppen är ett organ för samråd, dialog och ömsesidig information
mellan brukarorganisationer och Vård- och omsorgsnämnden med
förvaltning.
Dialoggruppen träffas fyra gånger per år för att diskutera olika frågor som
rör personer med funktionsnedsättning. Enligt dialoggruppens arbetsordning
ska Vård- och omsorgsnämnden utse två ledamöter och två ersättare till
dialoggruppen.
Vård- och omsorgsnämnden behöver nu fatta beslut om vilka ledamöter som
ska vara representanter i dialoggruppen under mandatperioden 2019–2022.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Marianne Norin och Maria Larm utses till ordinarie ledamöter i
Dialoggrupp LSS under mandatperioden 2019–2022.
2. Lise Hjemgaard Svensson och Anton Waara utses till ersättare i
Dialoggrupp LSS under mandatperioden 2019–2022.

Förvaltningens förslag till beslut
1. XX och XX utses till ordinarie ledamöter i Dialoggrupp LSS under
mandatperioden 2019–2022.
2. XX och XX utses till ersättare i Dialoggrupp LSS under
mandatperioden 2019–2022.
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Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M:

Marianne Norin utses till ordinarie ledamot, och Lise Hjemgaard Svensson
till ersättare, i Dialoggrupp LSS under mandatperioden 2019–2022.
Anton Waara, S:

Maria Larm utses till ordinarie ledamot, och Anton Waara till ersättare, i
Dialoggrupp LSS under mandatperioden 2019–2022.

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

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-17
Arbetsordning för Dialoggrupp LSS

Beslutet skickas till
•
•

Valda ledamöter
Administratör för förtroendemannaregistret Troman
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§ 27

Dnr 00076-2019

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris
2019
Vård- och omsorgsnämnden har delat ut ett eget kvalitetspris sedan 1997.
Priset har gått till verksamheter och medarbetare inom vård och omsorg.
Syftet med priset är att stimulera till utveckling och förbättra kvaliteten
genom att uppmärksamma och synliggöra goda exempel.
Chefer, enskilda medarbetare och medborgare har möjlighet att nominera
till, eller ansöka om, kvalitetspriset. Även Vård- och omsorgsförvaltningens
uppdragsenhet lämnar förslag till nomineringar baserat på de
kvalitetsgranskningar som genomförts under året.
En kvalitetsprisjury lägger fram ett förslag på vinnare till nämnden som
fattar beslut och delar ut priset.
Nämnden behöver nu fatta beslut om det ska delas ut ett kvalitetspris 2019,
och hur stor prissumma i så fall ska vara. Nämnden behöver också ta
ställning till de uppdaterade riktlinjerna för kvalitetspriset, och utse
ledamöter till kvalitetsprisjuryn för mandatperioden 2019–2022.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden kommer att dela ut ett kvalitetspris
under hösten 2019. Ansökningar och nomineringar kan göras till och
med den 30 september 2019.
2. Prissumman för 2019 års kvalitetspris är totalt 35 000 kronor.
3. Vård- och omsorgsnämnden antar de uppdaterade riktlinjerna för
kvalitetspriset, daterade 2019-03-13.
4. Vård- och omsorgsnämnden utser ordförande, vice ordförande,
Marianne Norin och Maria Larm till kvalitetsprisjuryn under
mandatperioden 2019–2022.
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden kommer att dela ut ett kvalitetspris
under hösten 2019. Ansökningar och nomineringar kan göras till och
med den 30 september 2019.
2. Prissumman för 2019 års kvalitetspris är totalt 35 000 kronor.
3. Vård- och omsorgsnämnden antar de uppdaterade riktlinjerna för
kvalitetspriset, daterade 2019-03-13.
4. Vård- och omsorgsnämnden utser ordförande, vice ordförande, XX
och XX till kvalitetsprisjuryn under mandatperioden 2019–2022.

Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M:

Bifall till förvaltningens förslag till beslut, med tillägget att Marianne Norin
utses till kvalitetsprisjuryn under mandatperioden 2019–2022.
Anton Waara, S:

Maria Larm utses till kvalitetsprisjuryn under mandatperioden 2019–2022.

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

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-03-13
Riktlinjer för Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris, 2019-03-13

Beslutet skickas till
•
•
•

Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Förvaltningsledningen
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•
•

Externa utförare
Förvaltningskommunikatör
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§ 28

Dnr 00074-2019

Val av ledamöter till Vård- och
omsorgsnämndens matråd under
mandatperioden 2019-2022
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.
Matrådet träffas två gånger per år, och de som ingår i rådet är:
•
•
•
•
•
•

2 förtroendevalda från Vård- och omsorgsnämnden
2 representanter från Kommunala pensionärsrådet
1 representant från Tillgänglighetsrådet
Representanter från de kök som producerar mat till de olika
verksamheterna
”Matgubben” som levererar portionsmat
Tjänstemän från Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden behöver utse två ledamöter som ska
representera nämnden i matrådet under den här mandatperioden.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Anders Granbom och Gudrun Olsson till
ledamöter i nämndens matråd för mandatperioden 2019–2022.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser XX och XX till ledamöter i nämndens
matråd för mandatperioden 2019–2022.

Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M:

Vård- och omsorgsnämnden utser Anders Granbom till ledamot i nämndens
matråd för mandatperioden 2019–2022.
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Anton Waara, S:

Vård- och omsorgsnämnden utser Gudrun Olsson till ledamot i nämndens
matråd för mandatperioden 2019–2022.

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

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-02-26

Beslutet skickas till
•
•

Berörd handläggare vid Vård- och omsorgsförvaltningen
Administratör för förtroendemannaregistret vid
Kommunledningsförvaltningen
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§ 29

Dnr 00089-2019

Ickevalsalternativ i upphandlingsdokument
för hemtjänst och hemsjukvård enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV)
2010 införde Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun ett
valfrihetssystem. Systemet gällde då servicetjänster och portionsmat. Den 1
januari 2014 utökade nämnden valfrihetssystemet till att även gälla
hemtjänst och hemsjukvård.
I december 2017 uppdaterade Vård- och omsorgsnämnden
upphandlingsdokumentet för hemtjänst och hemsjukvård enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV). Nämnden beslutade då att ta bort turordningslistan
med ickevalsalternativ. Sedan dess är det kommunens egen regi som är
ickevalsalternativ när en medborgare inte kan eller vill välja leverantör.
Vård- och omsorgsnämndens presidium har gett förvaltningen i uppdrag att
ta fram ett förslag på hur en turordningslista kan återinföras för ickevalet
inom valfrihetssystemet. Nämnden behöver nu ta ställning till det förslag
som förvaltningen har tagit fram.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden återinför en turordningslista med
ickevalsalternativ. De leverantörer som har minst 10 personer med
hemtjänst, och är godkända inom ett visst geografiskt område, blir
tilldelade nya personer i turordning enligt ett löpande system. Det
gäller för samtliga tjänster inom valfrihetssystemet för hemtjänst och
hemsjukvård. Beslutet gäller från måndagen den 6 maj 2019.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att uppdatera
upphandlingsdokumentet för hemtjänst och hemsjukvård enligt
beslutspunkt 1, i avsnitt 1.1.14 som beskriver ickevalsalternativ.
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden återinför en turordningslista med
ickevalsalternativ. De leverantörer som har minst 10 personer med
hemtjänst, och är godkända inom ett visst geografiskt område, blir
tilldelade nya personer i turordning enligt ett löpande system. Det
gäller för samtliga tjänster inom valfrihetssystemet för hemtjänst och
hemsjukvård. Beslutet gäller från måndagen den 6 maj 2019.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att uppdatera
upphandlingsdokumentet för hemtjänst och hemsjukvård enligt
beslutspunkt 1, i avsnitt 1.1.14 som beskriver ickevalsalternativ.

Förslag till beslut på mötet
Anton Waara, S:

Ärendet återremitteras till Vård- och omsorgsförvaltningen för att
förvaltningen ska kunna titta på de olika ickevalsalternativen som finns.
Nämnden behöver mer information om de olika alternativen för att kunna
fatta beslut i ärendet.
Om ärendet avgörs idag ska kommunens egen regi fortsätta att vara
ickevalsalternativ.
Lise Hjemgaard Svensson, M:

Ärendet ska avgöras idag.
Anders Granbom, C:

Vård- och omsorgsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer Lise Hjemgaard Svenssons och Anton Waaras förslag om
återremiss mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Lise
Hjemgaard Svenssons förslag.
Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns:
•
•

Ja-röst för Lise Hjemgaard Svenssons förslag.
Nej-röst för Anton Waaras förslag.

Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar Vård- och omsorgsnämnden att
ärendet ska avgöras idag enligt Lise Hjemgaard Svenssons förslag. Tabellen
visar hur ledamöterna röstade:
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Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Anders Granbom, C
Margareta Lindhagen, C
Marianne Norin, C
Lise Hjemgaard Svensson, M
Anna Larsson, M
Lena Östling, KD
Anton Waara, S
Bendigt Eriksson, S
Kholod Mahmood, S
Maria Larm, S
Britt Wikman, S

X
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår
från att
rösta

X
X
X
X
X

Ordförande ställer Anders Granboms och Anton Waaras förslag om
ickevalsalternativ mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
Anders Granboms förslag.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-03-12

Beslutet skickas till
•
•
•
•
•
•

Uppdragsenheten
Myndighetsenheten
Sektor hemtjänst
Förvaltningskommunikatör
Kundcenter
Samtliga externa utförare av hemtjänst och hemsjukvård
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§ 30

Dnr 00023-2019

Anmälan av delegationsbeslut till Vårdoch omsorgsnämnden
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 2019-01-23 till 2019-03-13.
Beslutsdatum

1.

2.

3.

4.

Punkt i
Beskrivning av
delegationsdelegationsbeslut
bestämmelserna
2019-02-05 13
Yttrande till Inspektionen
för vård och omsorg med
anledning av klagomål på
anhöriganställning.
2019-01-31 21
Teknisk förvaltning får i
uppdrag att projektera,
upphandla och bygga om
befintliga lokaler på
Fagerbacken 51 till en
tvättstuga för
hemtjänsten.
2019-02-22 23
Investering om max 2
500 000 kronor för inköp
av inventarier till
brandlarm vid särskilda
boenden och LSSbostäder.
2019-02-28 23
Investering om max 600
000 kronor för inköp av
nytt låssystem till det
särskilda boendet
Västervik.
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Beslutsdatum

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Punkt i
Beskrivning av
delegationsdelegationsbeslut
bestämmelserna
2019-02-28 23
Investering om max 150
000 kronor för inköp av
säkerhetsklassade
medicinskåp till
sjuksköterskeexpeditioner
vid särskilda boenden.
2019-02-28 23
Investering om max 100
000 kronor för inköp av
nyckelskåp till bilpool.
2019-02-28 23
Investering om max 100
000 kronor för inköp av
nytt låssystem till LSSbostad.
2019-02-28 23
Investering om max 100
000 kronor för inköp av
nytt låssystem till
hemtjänstens grupplokal
på Midvägen.
2019-02-28 23
Investering om max 100
000 kronor för
installation av
brandavskiljande
dörrparti på det särskilda
boendet Brevbäraren.
2019-03-06 23
Investering om max
48 000 kronor för inköp
av inventarier till
korttidsboende i Brunflo.
1 januari till 27-29, 81
Beslut om anställning av
28 februari
personal inom Vård- och
2019
omsorgsförvaltningen,
och beslut om ersättning
till kontaktpersoner.
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Beslutsdatum

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Punkt i
Beskrivning av
delegationsdelegationsbeslut
bestämmelserna
2019-01-30 36
Beslut om att tjänsteman
får delta i den svenska
delegationen som åker till
en e-hälsokonferens i
Orlando, USA, 10-15
februari.
2019-03-08 36
Beslut om att tjänsteman
får delta i
observationsresa till
Special Olympics World
Games i Abu Dhabi den
17-22 mars 2019.
2019-02-14 43
Tilldelningsbeslut i
upphandling av
trygghetslarm till
personer som bor i
ordinärt boende.
2019-03-01 43
Direktupphandling, inom
projektet ”VälTel”, av
utveckling av
utbildningsstöd för
personal via
applikationen ”SkillAid”.
2019-01-23 46
Lex Maria-anmälan och
utredning som har
skickats till Inspektionen
för vård och omsorg.
2019-02-07 54
Beslut om att inte inleda
en utredning enligt
socialtjänstlagen.
2019-02-13 54
Beslut om att inte inleda
en utredning enligt
socialtjänstlagen.
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Beslutsdatum

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Punkt i
Beskrivning av
delegationsdelegationsbeslut
bestämmelserna
2019-02-13 54
Beslut om att inte inleda
en utredning enligt
socialtjänstlagen.
2019-02-14 54
Beslut om att inte inleda
en utredning enligt
socialtjänstlagen.
2019-02-25 54
Beslut om att inte inleda
en utredning enligt
socialtjänstlagen.
1 januari till 56-61, 70, 74-75 Beslut om insatser enligt
28 februari
socialtjänstlagen.
2019
2019-01-29 63
Rättelse och tillägg till
lex Sarah-utredning som
har skickats till
Inspektionen för vård och
omsorg.
2019-03-12 63
Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård och
omsorg.
2019-03-12 63
Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård och
omsorg.
2019-03-13 63
Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård och
omsorg.
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Beslutsdatum

27.

28.

29.

30.

Punkt i
Beskrivning av
delegationsdelegationsbeslut
bestämmelserna
1 januari till 64-74
Beslut om insatser enligt
28 februari
lagen om stöd och service
2019
till vissa
funktionshindrade.
1 januari till 82
Beslut om
28 februari
hemvårdsavgifter.
2019
2019-01-29 88
Yttrande till
Förvaltningsrätten över
överklagat
delegationsbeslut om
bostad med särskild
service för vuxna.
2019-03-13 88
Yttrande över överklagan
av avgiftsbeslut.

Diarienummer

00045-2019

00072-2019

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av ovanstående
delegationsbeslut.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-03-14
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§ 31

Dnr 00022-2019

Vård- och omsorgsnämndens
informations- och överläggningsärenden
2019
1. Digital guide i hemmet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2018 att införa en ny
insats som kallas ”digital guide i hemmet”. Samtidigt bestämde
nämnden att det i första hand var pensionärsorganisationer som
skulle utföra insatsen. Förvaltningen har börjat planera för att starta
insatsen och föreslår att det istället är kommunanställda som ska
utföra insatsen. Nämnden vill att förvaltningen presenterar ett förslag
till nytt beslut vid nästa möte.
2. Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet –
internrevisioner 2018
Vård- och omsorgsnämnden får information om vad ett
ledningssystem är och hur nämndens kvalitetsledningssystem
fungerar. Samtidigt presenteras resultatet av 2018 års internrevisioner
som gjordes inom ramen för ledningssystemet.
3. Semesterresor med personalstöd för personer som bor i LSS-bostad
Vård- och omsorgsnämnden får en presentation av hur andra
kommuner hanterar semesterresor med personalstöd för personer som
bor i LSS-bostad. Nämnden vill att förvaltningen ska presenterar ett
förslag till beslut under våren.
4. Vård- och omsorgsnämndens strategier för att möta framtida
utmaningar
Vård- och omsorgsförvaltningen informerar nämnden om
verksamhetens största utmaningar de kommande åren, och hur man
arbetar för att möta dem. Förvaltningen har flera handlingsplaner som
är kopplade till utmaningarna med ett exkluderande samhälle och den
demografiska utvecklingen.
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5. Anställning av vårdbiträden
Idag har Vård- och omsorgsnämnden krav på att all personal som får
en tillsvidareanställning minst ska ha en undersköterskeutbildning.
Det är svårt att få tag i utbildade undersköterskor, vilket gör att
utbildningsnivån sjunker. Det har nyligen startat en
vårdbiträdesutbildning och nämnden behöver kunna anställda
vårdbiträden istället för outbildade personer. Kvalitetskraven behöver
därför uppdateras. Förvaltningen arbetar med att ta fram en lista på
vilka arbetsuppgifter vårdbiträden ska få utföra.
6. Omvärldsbevakning och nämndens mål/uppdrag för 2020
Kommunledningsförvaltningen har infört ett nytt arbetssätt för att ta
fram övergripande mål/uppdrag för kommunen. Vård- och
omsorgsförvaltningen visar vilka förslag på uppdrag man har lämnat
till Kommunledningsförvaltningen. Förvaltningschefen,
ekonomichefen och nämndens ordförande har varit med och
diskuterat alla uppdrag med övriga nämnder och förvaltningar.
Uppdragen kommer att fastställas av Kommunfullmäktige.
7. Redovisning av 2018 års utvecklingsmedel
Alla verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen har
möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel. 2018 fanns det 1,1
miljoner kronor avsatt till detta. Utvecklingsmedlen ska användas till
projekt eller aktiviteter som leder till kompetenshöjning hos
personalen och en kvalitetshöjning av verksamheten. Nämnden får en
presentation av ett av utvecklingsprojekten som genomfördes inom
daglig verksamhet under 2018.

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

Sida

27(28)

Protokoll från Vård- och
omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-03-21

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

Sida

28(28)

