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§ 39

Dnr 00533-2017

Upphandling av hyresavtal
Enligt Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering det finns
ett behov av cirka 300 nya lägenheter i särskilda boenden under de närmaste
tio åren.
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att
upphandla ett eller flera hyresavtal för bostäder som är avsedda för särskilt
boende inom Östersunds centralort, där det bor många äldre. Det finns ett
behov av att bygga särskilt boende i centrala Östersund, där kommunen inte
disponerar mark i tillräcklig omfattning.
Vård- och omsorgsförvaltningen har nu genomfört en upphandling enligt
förhandlat förfarande och en prövning, utvärdering och förhandling av
anbuden är gjord. Vård- och omsorgsnämnden behöver ta ställning till
förvaltningens förslag på leverantör som ska tilldelas uppdraget.
En förutsättning för ett kontraktstecknande med leverantören är att
Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna hyreskontraktet, enligt
Vård- och omsorgsnämndens förslag.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tilldela Svenska
Vårdfastigheter AB uppdraget att hyra ut bostäder avsedda för
särskilt boende till nämnden, eftersom deras anbud är det ekonomiskt
mest fördelaktiga.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att
godkänna förslaget till hyreskontrakt med Svenska Vårdfastigheter
AB.
3. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger
Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att besluta om ändringar,
motsvarande högst fem procents ökning av hyran, i det slutgiltiga
hyreskontraktet.
4. Vård- och omsorgsnämndens ordförande tecknar det slutgiltiga
hyreskontraktet med Alecta AB, som Svenska Vårdfastigheter AB
har angett som fastighetsförvaltare.
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Underlag för beslut



Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-28
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till hyreskontrakt med
bilagor, 2019-05-22

Beslutet skickas till



Kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige
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§ 40

Dnr 00165-2019

Budgetuppföljning, delårsbokslut och
prognos 2019
Kommunstyrelsen har begärt in en budgetuppföljning och prognos per den
30 april 2019 från samtliga nämnder och styrelser. Vård- och
omsorgsförvaltningens prognos för 2019 är 9 miljoner kronor i överskott.
Vård- och omsorgsnämnden behöver godkänna förvaltningens prognos.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning och prognos per den 30
april 2019 godkänns.

Underlag för beslut





Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-17
Delårsrapport tertial 1 2019
Uppdaterad månadsrapport till och med april inklusive prognos 1
2019
Uppföljning av besparingar/effektiviseringar 2019

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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§ 41

Dnr 00106-2019

Semesterresor med personalstöd för
personer som bor i LSS-bostad
Sedan många år tillbaka har medborgare som bor i LSS-bostad möjlighet att
åka på semesterresa med personalstöd. Personalen hjälper medborgarna att
utifrån individuella behov planera semestern, och följer vid behov med på
resan. Medborgarna får betala för sig själva medan Vård- och
omsorgsnämnden betalar för personalen som följer med på resan.
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över semesterresorna för medborgare
som bor i LSS-bostäder. Anledningen är att uppdraget till LSS-bostäderna
behöver bli tydligare och reglerna behöver anpassas till nationell praxis,
samtidigt som nämnden behöver minska sina kostnader.
Förslaget är att medborgare som bor i LSS-bostad får möjlighet att resa med
personalstöd vartannat år. En semesterresa definieras som en resa på 3–7
dagar.
Uppdraget till LSS-bostäderna ska utformas så att individuella behov och
önskemål beaktas inom ramen för det här beslutet. I de fall medborgare inte
tycker att de har fått goda levnadsvillkor ska de få ett överklagningsbart
beslut.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Medborgare som bor i LSS-bostad har möjlighet att åka på
semesterresa med personalstöd vartannat år. En semesterresa är en
resa på 3–7 dygn. Individuella behov och önskemål ska även
fortsättningsvis beaktas, vilket kan göra det nödvändigt att göra
undantag från detta beslut.
2. Detta beslut om semesterresor med personalstöd för personer som
bor i LSS-bostad börjar gälla från den 1 juni 2019, men påverkar inte
resor som redan är planerade under sommaren 2019.
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Underlag för beslut


Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-27

Beslutet skickas till



Dialoggrupp LSS
Sektorschef Sektor LSS
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§ 42

Dnr 00153-2019

Uppdatering av upphandlingsdokument för
upphandling av hemtjänst och
hemsjukvård enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV)
Vård- och omsorgsnämnden behöver uppdatera upphandlingsdokumentet för
valfrihetssystemet inom hemtjänst och hemsjukvård. Orsaken är att det har
kommit ny lagstiftning och nya politiska beslut. Ett politiskt beslut innebär
att godkända utförare av servicetjänster enligt socialtjänstlagen även ska
utföra servicetjänster enligt befogenhetslagen.
Vård- och omsorgsnämnden arbetar förebyggande och hälsofrämjande. En
del av det arbetet är att införa servicetjänster enligt befogenhetslagen (utan
biståndsbeslut). Det ska förebygga skador, olycksfall och ohälsa, samt bidra
till personers psykiska och fysiska välbefinnande. De nya servicetjänsterna
enligt befogenhetslagen beräknas starta i september 2019.
Vård- och omsorgsnämnden behöver ta ställning till om
upphandlingsdokumentet ska ändras enligt förvaltningens förslag.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förändringarna i
upphandlingsdokumentet för utförare av hemtjänst och hemsjukvård
enligt lagen om valfrihetssystem.
2. Det nya upphandlingsdokumentet för hemtjänst och hemsjukvård,
enligt lagen om valfrihetssystem, gäller från och med den 1
september 2019.
3. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att teckna tillägg till
kontrakt med nuvarande leverantörer av hemtjänst och hemsjukvård
enligt lagen om valfrihetssystem.
4. Vård- och omsorgsnämndens ordförande får i uppdrag att göra
mindre och redaktionella ändringar av upphandlingsdokumentet för
utförare av hemtjänst och hemsjukvård enligt lagen om
valfrihetssystem.
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Motivering till beslutet:
Förändrad lagstiftning och nya politiska beslut gör att
upphandlingsdokumentet för utförare av hemtjänst och hemsjukvård, enligt
lagen om valfrihetssystem, behöver uppdateras.

Underlag för beslut




Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-21
Uppdaterat upphandlingsdokument för utförare av hemtjänst och
hemsjukvård, enligt lagen om valfrihetssystem, 2019-05-21
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag på tilläggskontrakt, 201905-21

Beslutet skickas till






Samtliga leverantörer inom valfrihetssystemet för hemtjänst och
hemsjukvård
Myndighetsenheten
Ekonomichef
Chefer för legitimerad personal inom hemtjänsten
Förvaltningskommunikatör
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§ 43

Dnr 01466-2018,
00071-2019

Fördelning av bidrag till
pensionärsföreningar och föreningar för
personer med funktionsnedsättning 2019
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fördela ut bidrag till föreningar
inom nämndens verksamhetsområde. Ansökan om bidrag har kommit in från
25 pensionärsföreningar och 27 föreningar för personer med
funktionsnedsättning.
Vård- och omsorgsförvaltningen har sammanställt ett förslag till fördelning
av grundbidrag och verksamhetsbidrag för den verksamhet som föreningarna
genomförde under 2018. Det har även kommit in 4 ansökningar om
extraordinära bidrag till aktiviteter som kommer att ske under 2019.
Fördelningen har skett utifrån de riktlinjer som Vård- och omsorgsnämnden
har fastställt.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

Pensionärsföreningar beviljas bidrag med 581 590 kronor, enligt
förslag till fördelning daterat 15 maj 2019.

2.

Föreningar för personer med funktionsnedsättning beviljas bidrag
med 617 020 kronor, enligt förslag till fördelning daterat den 15 maj
2019.

3.

KFUM Frösö bollklubb beviljas ett extraordinärt bidrag på 12 800
kronor för att kunna delta i Basketligan Special.

4.

SPF Seniorerna Östersund beviljas ett extraordinärt bidrag på 5 500
kronor till en föreläsning.

5.

PRO Leva Livet beviljas ett extraordinärt bidrag på 14 500 kronor
till en kulturresa.

6.

PRO Leva Livet beviljas inte ett extraordinärt bidrag till en
jubileumsfest.
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7.

Vård- och omsorgsnämnden betalar ut 12 kronor extra per medlem
till de föreningar som beviljas bidrag från nämnden, förutom till
paraplyorganisationerna Handikappsamverkan Jämtland och PRO
Samorganisation Östersund som inte har några egna medlemmar.
Det blir totalt 153 132 kronor som finns i nämndens budget för
föreningsbidrag.

Underlag för beslut









Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2018-05-15
Förslag till fördelning av bidrag till pensionärsföreningar, 2019-0515
Förslag till fördelning av bidrag till föreningar för personer med
funktionsnedsättning, 2019-05-15
Ansökan från SPF Seniorerna Östersund om extraordinärt bidrag till
en föreläsning, 2019-04-17
Ansökan från PRO Leva Livet om ett extraordinärt bidrag till ett 10årsjubileum, 2019-04-01
Ansökan från KFUM Frösö bollklubb om ett extraordinärt bidrag för
att kunna delta i Basketligan Special, 2019-03-25
Ansökan från PRO Leva Livet om ett extraordinärt bidrag till en
kulturresa, 2019-02-21
Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde, fastställda 2018-12-18

Beslutet skickas till



Berörda föreningar
Administratör vid enheten för verksamhetsstöd
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§ 44

Dnr 00110-2019

Yttrande över revisionsrapport om
förebyggande av fallskador hos äldre inom
Östersunds kommun
På uppdrag av revisorerna i Region Jämtland Härjedalen och i Östersunds
kommun har Capire Consulting AB genomfört en granskning av det
förebyggande arbetet av fallskador hos äldre.
Granskningen visar att Östersunds kommun har en strukturerad styrning och
uppföljning för att förebygga fall och andra vårdskador. Men styrningen är
inte helt tillfredsställande eftersom målen inte uppnås.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över
revisionsrapporten som nämnden behöver ta ställning till.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag, daterat den
2 maj 2019, till sitt yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
förebyggandet av fallskador hos äldre”.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att genomföra
lämpliga åtgärder utifrån nämndens yttrande över revisionsrapporten
”Granskning av förebyggandet av fallskador hos äldre”.

Underlag för beslut




Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-02
Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av förebyggandet av
fallskador hos äldre”, 2019-05-02
Revisionsrapporten ”Granskning av förebyggandet av fallskador hos
äldre”

Beslutet skickas till


Kommunrevisionen
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§ 45

Dnr 00111-2019

Yttrande över revisionsrapport om
läkemedelshantering inom Östersunds
kommun
På uppdrag av revisorerna i Region Jämtland Härjedalen och i Östersunds
kommun har Capire Consulting AB genomfört en granskning av
läkemedelshanteringen för äldre.
Granskningen visar att Östersunds kommun i huvudsak har en
tillfredsställande kontroll av att det finns en säker läkemedelshantering för
att upprätthålla en god och säker vård för äldre inom hemsjukvården och
särskilt boende för äldre. Östersunds kommun följer aktivt upp
verksamhetens resultat i förhållande till Vård- och omsorgsnämndens mål
och gällande riktlinjer. Men kommunen har anledning att stärka det lokala
utvecklingsarbetet för att nå uppsatta mål.
Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun behöver stärka
samverkan, särskilt på lokal nivå, för en säkrare läkemedelshantering för
äldre.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag, daterat den 7 maj
2019, till sitt yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
läkemedelshanteringen inom Östersunds kommun”.

Underlag för beslut




Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-07
Yttrande över revisionsrapporten ” Granskning av
läkemedelshanteringen inom Östersunds kommun”, 2019-05-07
Revisionsrapporten ”Granskning av läkemedelshanteringen inom
Östersunds kommun”
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Beslutet skickas till


Kommunrevisionen
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§ 46

Dnr 00126-2019

Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen per den 31 mars 2019
Kommunen har från och med den 1 juli 2006 en skyldighet att rapportera
alla gynnande beslut enligt socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3
månader från dagen för beslut. Rapporteringen sker en gång per kvartal till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Totalt har det rapporterats 34 individrapporter till IVO för första kvartalet
2019. Av dessa 34 gynnande beslut har 7 verkställts och 3 avslutats. Inom
Vård- och omsorgsnämnden fanns det den 31 mars 24 gynnande beslut som
fortfarande inte var verkställda.
Redovisning av de 34 individrapporter som rapporterats (förra kvartalets
siffror är i parentes):







17 (19) beslut om särskilt boende, varav 11 fortfarande ej verkställda
5 (6) SoL-gruppbostad, varav 5 fortfarande ej verkställda
0 (1) avlösning i hemmet, varav 0 fortfarande verkställda
5 (7) ledsagning, varav 2 fortfarande ej verkställda
6 (4) daglig verksamhet, varav 5 fortfarande ej verkställda
1 (1) anskaffa bostad, varav 1 fortfarande ej verkställt

Följande information har rapporterats till IVO:
År

2018

2019

Kvartal

Totalt antal
rapporterade
beslut som inte har
verkställts inom 3
månader

Ej verkställda beslut
den sista dagen varje
kvartal

1

41

19

2

37

21

3

40

22

4

38

20

1

34

24
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Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar sammanställningen av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen per den 31 mars 2019 till
Kommunfullmäktige och revisorer.

Underlag för beslut


Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-06

Beslutet skickas till



Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Förslaget till beslut ska skickas med beslutet.
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§ 47

Dnr 00125-2019

Rapportering av ej verkställda beslut enligt
lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade per den 31 mars 2019
Kommunen har från den 1 juli 2008 skyldighet att rapportera alla gynnande
beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
från beslutsdatum, och avbrott i verkställigheten, som inte verkställts inom
tre månader efter avbrottsdatum.
Vård- och omsorgsnämnden har per den 31 mars 2019 rapporterat totalt 94
(2018 var det 152) individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Av dessa har 27 (36) beslut verkställts, 21 (9) beslut avslutats och 46
(107) beslut var fortfarande inte verkställda.
Redovisning av de 46 beslut som fortfarande inte var verkställda per den 31
mars 2019 (förra kvartalets siffror visas inom parantes):









3 (38) beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt 9§1 LSS,
varav 7 (25) beslut avser avbrott i verkställigheten.
1 (1) beslut om personlig assistent enligt 9§2 LSS
1 (8) beslut om ledsagarservice enligt 9§3 LSS, varav 3 (5) beslut
avser avbrott i verkställigheten
0 (1) beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9§5 LSS, varav
beslutet avser avbrott i verkställigheten
0 (3) beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9§6
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
18 (19) beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9§9 LSS
13 (12) 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 per den
31 mars 2019 till Kommunfullmäktige och revisorer.
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Underlag för beslut


Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-10

Beslutet skickas till



Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Förslaget till beslut ska skickas med beslutet.
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§ 48

Dnr 00173-2019

Deltagande i konferensen
"Socialchefsdagarna"
Konferensen ”Socialchefsdagarna” arrangeras av Föreningen Sveriges
socialchefer. Det är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. Den
vänder sig till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden.
Vård- och omsorgsnämnden vill skicka några representanter till
Socialchefsdagarna som 2019 äger rum den 25–27 september i Umeå.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Fyra ledamöter eller ersättare från Vård- och omsorgsnämndens får delta i
konferensen ”Socialchefsdagarna” i Umeå den 25–27 september.

Förvaltningens förslag till beslut
Ordförande, vice ordförande, XX, XX, XX och XX får delta i konferensen
”Socialchefsdagarna” i Umeå den 25–27 september.

Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M: Fyra ledamöter eller ersättare från Vård- och
omsorgsnämndens får delta i konferensen ”Socialchefsdagarna” i Umeå den
25–27 september.

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, 2019-05-17
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§ 49

Dnr 00023-2019

Anmälan av delegationsbeslut
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 2019-04-09 till 2019-05-22.
Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslut
bestämmelserna
1. 1
2019-05-15 Avskrivning av
hyresskuld för
medborgare.
2. 13
2019-04-29 Yttrande överklagomål
på gruppboende skickat
till Inspektionen för vård
och omsorg.
3. 21
2019-05-07 Uppdrag till
lokalsamordnare att träffa
överenskommelse med
Östersundshem om en
förstudie kring en möjlig
gruppbostad.
4. 21
2019-05-08 Teknisk förvaltning har
fått i uppdrag att
projektera, upphandla,
bygga om och renovera
lokaler till hemtjänsten i
Lit.
5. 23
2019-04-25 Investering om max 100
000 kronor för inköp av
inventarier till daglig
verksamhet.
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Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslut
bestämmelserna
6. 25
2019-05-09 Godkännande av nya
beslutsattestanter 2019.
7. 26
2019-05-22 Ny organisation för
Vård- och
omsorgsförvaltningen.
8. 27-29
April 2019 Beslut om anställning av
personal inom Vård- och
omsorgsförvaltningen.
9. 46
2019-05-02 Lex Maria-anmälan och
utredning skickad till
Inspektionen för vård och
omsorg.
10. 46
2019-05-06 Lex Maria-anmälan och
utredning skickad till
Inspektionen för vård och
omsorg.
11. 48
2019-02-28 Patientsäkerhetsberättelse
för år 2018.
12. 53
2019-05-03 Yttrande över ej
verkställt beslut om
kontakperson skickat till
Inspektionen för vård och
omsorg.
13. 53
2019-05-08 Yttrande över ej
verkställt beslut om
rådgivning skickat till
Inspektionen för vård och
omsorg.
14. 53
2019-05-13 Yttrande över ej
verkställt beslut om
kontaktperson.
15. 54
2019-04-15 Beslut om att inte inleda
en utredning om bistånd
enligt socialtjänstlagen.
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Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslut
bestämmelserna
16. 54
2019-04-24 Beslut om att inte inleda
en utredning om bistånd
enligt socialtjänstlagen.
17. 54
2019-04-29 Beslut om att inte inleda
en utredning om bistånd
enligt socialtjänstlagen.
18. 56-61, 70, 74-75 April 2019 Beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen.
19. 63
2019-04-25 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård och
omsorg.
20. 63
2019-04-25 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård och
omsorg.
21. 63
2019-05-09 Lex Sarah-anmälan och
utredning skickad till
Inspektionen för vård och
omsorg.
22. 63
2019-05-13 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård och
omsorg.
23. 63
2019-05-13 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård och
omsorg.
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Punkt i
Beslutsdelegationsdatum
bestämmelserna
24. 64-74
April 2019

25. 80

Januri-mars
2019

26. 81

April 2019

27. 87

2018-12-27

28. 87

2019-04-08

29. 87

2019-04-15

30. 87

2019-04-26

31. 87

2019-05-03

32. 87

2019-05-21

Beskrivning av
delegationsbeslut
Beslut om insatser enligt
lagen om stöd och
service till vissa
funktionshindrade.
Ersättning till
stödfamiljer och
kontaktpersoner.
Beslut om
hemvårdsavgifter.
Yttrande över överklagan
av beslut om personlig
assistans.
Yttrande över överklagan
av beslut om hemtjänst.
Yttrande över överklagan
av beslut om
ledsagarservice.
Yttrande över överklagan
av avgiftsbeslut skickat
till Förvaltningsrätten.
Yttrande över överklagan
av beslut om bostad med
särskild service skickad
till Förvaltningsrätten.
Yttrande över överklagan
av beslut om
ledsagarservice.

Diarienummer

01903-2018

00123-2019
00105-2019

00131-2019

00147-2019

00175-2019

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


Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-22
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§ 50

Dnr 00022-2019

Informations- och överläggningsärenden
1. Handlingsplaner för kost och nutrition
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram nya
handlingsplaner för kost och nutrition. Förvaltningen har inte gjort de
aktiviteter som finns i de nuvarande handlingsplanerna som nämnden
fastställde i juni 2015.
2. Ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet
En gång per år samlar förvaltningsledningen in fakta som beskriver
kvaliteten i Vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
Förvaltningsledningen analyserar sedan om ledningssystemet
fungerar som det är tänkt, och bestämmer vad man behöver fortsätta
arbeta med. Vård- och omsorgsnämnden får information om några
punkter som förvaltningen jobbar med för att förbättra kvaliteten i
verksamheten.
3. Treårig plan för digitalisering och e-hälsa
Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en treårig plan för
digitalisering och e-hälsa. Nämnden får information om vad
handlingsplanen innehåller och vad förvaltningarna arbetar med just
nu.
4. Utvärdering av Trygghetsteamet
Vård- och omsorgsförvaltningens trygghetsteam startades 2017.
Förvaltningen har nu utvärderat om teamet fungerar som det var tänkt
och om det fått önskat resultat. Nämnden får reda på resultatet av
utvärderingen.
5. Ny organisation för Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningens chef har fattat beslut om att göra
om organisationen. Den nya organisationen kommer troligtvis att
börja gälla i september 2019. I den nya organisationen ska funktioner
som hör ihop, och som idag är utspridda på flera enheter, samlas
inom samma enhet. Dagens 4 sektorer slås ihop till 2 och det blir ett
till chefsled i form av verksamhetschefer.
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6. Uppföljning av internkontrollplanen för 2019
Vård- och omsorgsförvaltningen beskriver det pågående arbetet med
nämndens internkontrollplan för 2019. Förvaltningen följer upp flera
olika saker inom områdena ekonomi, verksamhet och personal.
7. Uppföljning av ej verkställda nämndsbeslut
Två gånger per år får Vård- och omsorgsnämnden information om
vilka av deras beslut som förvaltningen ännu inte har verkställt. Det
finns ett antal beslut som inte är verkställda, och de äldsta är från
2015.
8. Statistik över beslut om LSS-insatser
Vård- och omsorgsnämnden får se statistik över alla beslut om
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som förvaltningen har fattat de senaste två åren. Antalet beslut
om råd och stöd har minskat kraftigt 2019, vilket har varit målet
eftersom Östersunds kommun har haft många fler sådana beslut
jämfört med andra kommuner. Antalet beslut om gruppbostäder och
personlig assistans har minskat något, medan antalet beslut om daglig
verksamhet är fortsatt högt.
9. Konferens/studieresa för nämnden
Vård- och omsorgsnämnden diskuterar vilken utbildning och
kunskap nämndens ledamöter behöver. Det finns möjlighet att vara
med på webbutbildningar och göra besök i verksamheten.
Förvaltningen kan bli bättre på att bjuda in hela nämnden till
webbutbildningar och andra lokala utbildningar. Nämnden skulle
även kunna göra studiebesök i verksamheten i samband med
nämndsammanträden.

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

Sida

28(29)

Protokoll från Vård- och
omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-29

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

Sida

29(29)

