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Paragrafer

§§ 32-38

Beslutande

Ledamöter
Anders Granbom, C
Margareta Lindhagen, C
Marianne Norin, C
Lise Hjemgaard Svensson, M
Anna Larsson, M
Lena Östling, KD
Anton Waara, S, §§ 32-38 p 9
Bendigt Eriksson, S
Kholod Mahmood, S
Maria Larm, S
Johan Flander, V
Ersättare
Salwa Fakr Eddine, M
Ragna Unger, M
Britt Wikman, S
Pontus Persson, S

Övriga närvarande

Hanna Hirvelä, nämndsekreterare
Mona Jonsson, ekonomichef, §§ 32-38 p 3
Börje Hoflin, uppdragschef, §§ 32-38 p 4 och 6-10
Ulrika Paulsson, handläggare, §§ 32-38 p 4 och 6
Lars Liljedahl, förvaltningschef, §§ 32-38 p 2 och 8-12
Robert Brandt, biträdande förvaltningschef, §§ 32-38 p 1 och 5-12
Torgny Nilsson, ekonom, §§ 33-37, 38 p 2
Magnus Zingmark, forsknings- och utvecklingsansvarig, § 38 p 5
Meta Aringstam, sjuksköterska, § 38 p 6
Susanne Hoflin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 38 p 7
Agnetha Hall, handläggare LSS, § 38 p 10
Lars Backus, sektorschef, § 38 p 10

Utses att justera

Anton Waara, S, med Bendigt Eriksson, S, som ersättare

Justering

2019-04-24
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§ 32

Dnr 00077-2019

Vård- och omsorgsnämndens
månadsuppföljning till och med mars 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
mars 2019 som nämnden behöver ta ställning till. Det periodiserade
resultatet per mars är 20,3 miljoner kronor (mnkr) i överskott och 2018 var
det periodiserade resultatet 7,9 mnkr i överskott för samma period.
Prognosen som förvaltningen lämnar per mars är 5 mnkr i överskott.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens uppdaterade månadsrapport till och med mars
2019 godkänns.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-04-10
Uppdaterad månadsrapport till och med mars 2019
Månadsrapport till och med mars 2019
Kommentarer till månadsrapport till och med mars 2019
Uppföljning av besparingar 2019

Beslutet skickas till
•
•

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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§ 33

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 2019-04-05.
2. De uppdaterade delegationsbestämmelserna och rutinen för anmälan
av delegationsbeslut gäller från och med den 6 maj 2019.

Underlag för beslut
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-04-05
Delegationsbestämmelser för Vård- och omsorgsnämnden,
uppdaterade 2019-04-05
Vård- och omsorgsnämndens rutin för återrapportering av
delegationsbeslut, uppdaterad 2019-04-05

Beslutet skickas till
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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§ 34

Dnr 00119-2019

Revidering av avtal om samverkan vid inoch utskrivning från slutenvården
De 8 kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har
sedan den 1 januari 2018 ett avtal som beskriver samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i länet. Den delen i avtalet som handlar om
kommunernas betalningsansvar behöver nu reviderades. Det reviderade
avtalet behöver godkännas av kommunerna och regionen. Avtalet föreslås
gälla retroaktivt från den 1 januari 2019.
Ändringen i avtalet handlar om den ekonomiska regleringen, som idag inte
styr mot ett förbättrat och snabbare flöde. Det innebär i praktiken att
kommunerna aldrig behöver betala något vite till regionen för att personer
som är utskrivningsklara blir kvar på sjukhuset. Det stämmer inte överens
med intentionen i den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård, som började gälla den 1 januari 2018.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner det reviderade avtalet om samverkan
vid in- och utskrivning från slutenvården.

Underlag för beslut
•

Reviderat avtal om samverkan vid in- och utskrivning från
slutenvården

Beslutet skickas till
•
•
•
•
•

Sektor Säbo
Sektor hemtjänst
Sektor LSS
Myndighetsenheten
Hälsofrämjande enheten
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§ 35

Dnr 00056-2019

Samråd med den samiska befolkningen
Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska.
Den 1 januari 2019 kom ändringar i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk som ska säkra de nationella minoriteternas
rättigheter. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de
övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.
För kommuner, landsting och regioner innebär det bland annat en utökad
informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för
minoritetsarbetet.
Kommunen ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i
frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna
i sådana frågor.
Vård- och omsorgsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på hur samråd
ska ske med den samiska befolkningen när det gäller frågor inom både
äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Vård- och omsorgsnämnden behöver nu ta ställning till förvaltningens
förslag om samråd med den samiska befolkningen.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om samråd
med den samiska befolkningen.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-26
Arbetsordning för Vård- och omsorgsnämndens samråd med den
samiska befolkningen, 2019-02-26
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Beslutet skickas till
•
•
•

Kommunstyrelsen
Per Johansson, områdeschef utvecklingsenheten
Anna Kråik Åström, samisk språkambassadör
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§ 35

Dnr 00056-2019

Ektieraerie saemiejgujmie
Staaren tjïelte saemiengïeli reeremedajvesne.
Tsïengelen 1.b. 2019 jarkelimmieh böötin laakesne (2009:724) nasjonaale
unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre mah edtjieh dej nasjonaale
unnebelåhkoej reaktah vihtiestidh. Dah jarkelimmieh nænnoestieh
aalkoealmetjen saemieh jïh dah jeatjah nasjonaale unnebelåhkoej judari
romeri, sveerjesåevmieladtji jïh torneladtji reaktah.
Tjïeltide, laantedigkide jïh regijovnide sjædta jeananamme
bïevneseskåltoevoetem jïh skåltoem ulmieh jïh njoelkedassh
unnebelåhkoebarkose jååhkesjidh.
Tjïelte edtja nuepiem vedtedh dejtie nasjonaale unnebelåhkojde raeriestidh
gyhtjelassine mah dejtie dïjpedh jïh jis nuepiem åtna unnebelåhkoejgujmie
raeriestidh dejnie gyhtjelassine.
Hokse- jïh sujhtemereereme lea daelie raeriestimmine barkeme guktie
ektesne raeriestidh saemiejgujmie gyhtjelassine dovne voeresesujhtemisnie
jïh sujhtemisnie almetji bïjre heaptoesvihtjeminie.
Hokse- jïh sujhtememoenehtse daarpesje daelie jååhkesjidh reeremen
raeriestæmman ektieraerien bïjre saemiejgujmie.

Hokse- jïh sujhtememoenehtse sjæjsjalæmman
Hokse- jïh sujhtememoenehtse jååhkesje reeremen raeriestimmiem
ektieraerien bïjre saemiejgujmie.

Sjæjsjalimmien våarome
•
•

Hokse- jïh sujhtemereeremen dïenesjetjaalege, 2019-02-26
Barkoeöörnege Hokse- jïh sujhtememoenehtsen ektieraerie
saemiejgujmie, 2019-02-26
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Sjæjsjalimmiem seedtedh
•
•
•

Tjïelteståvroe
Per Johansson, suerkieåejvie evtiedimmieektievoetesne
Anna Kråik Åström, saemien gïeleambassadööre
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§ 36

Dnr 00716-2018

Utförande av servicetjänsten digital guide i
hemmet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2018 att införa ett utökat utbud
av servicetjänster enligt lagen om vissa kommunala befogenheter. En av de
servicetjänsterna var digital guide i hemmet, som ska erbjudas personer som
är 80 år och äldre. Digital guide ska erbjudas med max tre besök i hemmet
och ska i första hand utföras av pensionärsorganisationer. Mötesplatserna ska
erbjuda utbildning i digital media för alla.
Införandet av digital guide i hemmet ingår nu i Vård- och
omsorgsförvaltningens handlingsplan för digitalisering och e-hälsa.
Förvaltningen har avsatt pengar till en halvtidstjänst som ska kunna utföra
hembesöken. Besöken bör utföras av en person som har utbildning och även
kan beskriva vad kommunen i övrigt kan erbjuda kring välfärdsteknik.
Nämnden bör därför justera sitt beslut.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Tjänsten digital guide i hemmet ska utföras av Vård- och
omsorgsförvaltningens personal.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-04-08
Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2018-06-19

Beslutet skickas till
•
•

Kommunala pensionärsrådet
Teknik & Service
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§ 37

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 2019-03-14 till 2019-04-08.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BeslutsBeskrivning av
Punkt i
datum
delegationsbeslut
delegationsbestämmelserna
8
2019-03-28 Avslag på begäran om
att få ta del av allmän
handling.
23
2019-03-19 Investering om max
43 000 kronor för inköp
av inventarier till Södra
Strands dagverksamhet.
27-29
1-31 mars Beslut om anställning av
2019
personal inom Vård- och
omsorgsförvaltningen.
31
2019-01-28 Överenskommelse med
anställd om anställningens upphörande.
31
2019-02-12 Överenskommelse med
anställd om anställningens upphörande.
31
2019-03-07 Överenskommelse med
anställd om anställningens upphörande.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslut
bestämmelserna
46
2019-03-25 Lex Maria-anmälan och
utredning som har
skickats till Inspektionen
för vård och omsorg.
46
2019-04-05 Kompletterande yttrande
kring en Lex Mariaanmälan som har
skickats till Inspektionen
för vård och omsorg.
51
2019-03-18 Utökning av Förenade
Cares geografiska
område för
servicetjänster.
51
2019-03-19 Utökning av Jämtlands
senioruthyrnings
geografiska område för
servicetjänster.
53
2019-03-13 Yttrande till
förvaltningsrätten över
ett ej verkställt beslut
om rådgivning.
53
2019-03-13 Yttrande till
förvaltningsrätten över
ett ej verkställt beslut
om kontaktperson.
53
2019-04-05 Yttrande till
Inspektionen för vård
och omsorg över ett ej
verkställt beslut om
korttidsboende.
54
2018-11-27 Beslut om att inte inleda
en utredning om bistånd
enligt socialtjänstlagen.
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Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslut
bestämmelserna
15. 54
2018-12-19 Beslut om att inte inleda
en utredning om bistånd
enligt socialtjänstlagen.
16. 54
2019-03-14 Beslut om att inte inleda
en utredning om bistånd
enligt socialtjänstlagen.
17. 54
2019-03-15 Beslut om att inte inleda
en utredning om bistånd
enligt socialtjänstlagen.
18. 54
2019-04-03 Beslut om att inte inleda
en utredning om bistånd
enligt socialtjänstlagen.
19. 56-61, 70, 74-75 1-31 mars Beslut om insatser enligt
2019
socialtjänstlagen.
20. 63
2019-03-14 Lex Sarah-utredning.
Ärendet avslutas och
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård
och omsorg.
21. 64-74
1-31 mars Beslut om insatser enligt
2019
lagen om stöd och
service till vissa
funktionshindrade.
22. 82
1-31 mars Beslut om
2019
hemvårdsavgifter.
23. 88
2019-03-22 Yttrande till
Förvaltningsrätten över
överklagat
delegationsbeslut om
avgift för hemsjukvård.
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Punkt i
BeslutsBeskrivning av
delegationsdatum
delegationsbeslut
bestämmelserna
24. 88
2019-03-18 Yttrande till
Förvaltningsrätten över
överklagat
delegationsbeslut om
ledsagarservice och
avlösarservice.
25. 88
2019-04-05 Kompletterande yttrande
till Förvaltningsrätten
över överklagat
delegationsbeslut om
avgift för hemsjukvård.

Diarienummer
00095-2019

00075-2019

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

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-04-09
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§ 38

Dnr 00022-2019

Informations- och överläggningsärenden
1. Uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden 2020

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med ordförande i
nämnden tagit fram förslag till uppdrag som nämnden ska få 2020.
Nämnden får en presentation av förslagen till uppdrag som
Kommunfullmäktige kommer att fastställa.
2. Avgifter och ersättningar för servicetjänster, hemtjänst och
hemsjukvård

Vård- och omsorgsförvaltningens ser just nu över de nuvarande
modellerna för att betala ut ersättning till utförare och ta in avgifter
från medborgare. Nämnden får en presentation av hur det fungerar
idag och hur det skulle kunna fungera i framtiden.
3. Insatser enligt befogenhetslagen

I juni 2018 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att börja erbjuda
medborgare fler servicetjänster enligt befogenhetslagen. Nämnden
får information om hur långt förvaltningen har kommit i arbetet med
att införa servicetjänsterna. Redan nu kan personer som är 67 år och
äldre få portionsmat levererad hem till sig.
4. Upphandlingar enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Vård- och omsorgsnämnden får information om lagen om
valfrihetssystem – vad den innebär och hur det ser ut med valfrihet
inom vård och omsorg i Östersunds kommun.
5. Kvalitetsrapport för 2018

Vård- och omsorgsförvaltningen presenterar kvalitetsrapporten för
2018. Det görs kvalitetsuppföljningar på flera olika sätt under året
och resultaten samlas i en kvalitetsrapport som publiceras på
kommunens intranät och hemsida.
6. Boendeenhet för personer med demenssjukdom och
utåtagerande beteende

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i april 2017 att det skulle
startas en avdelning på ett särskilt boende som var anpassad för
medborgare med demenssjukdom som är mycket oroliga och
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utåtagerande. De senaste årtiondena har Vård- och omsorgsnämnden
haft flera olika typer av boendeenheter för personer med komplexa
behov och utåtagerande beteende. Alla har avvecklats med tiden
eftersom de inte har fungerat bra i praktiken. Idag är det cirka 77
procent av de som bor på ett särskilt boende som har en
demensdiagnos eller ett demensliknande beteende. Många av dessa
har också en fysisk funktionsnedsättning. Nämnden satsar idag på att
möta individens specifika behov, oavsett var man bor. Nämndens
presidium kommer att fortsätta diskutera ett nytt beslut i frågan.
7. Patientsäkerhetsberättelse för 2018

Alla vårdgivare är skyldiga att upprätta en patientsäkerhetsberättelse
varje år. Vård- och omsorgsförvaltningen går igenom det viktigaste i
patientsäkerhetsberättelsen för 2018. Där står det hur man arbetar
med att utveckla och säkra patientsäkerheten i verksamhetens olika
delar, och vilka delar man behöver jobba vidare med.
8. Bygga särskilt boende för äldre

I Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering finns
det beskrivet hur många särskilda boendeplatser det behövs i
kommunen de kommande åren. Nämnden föreslog i december 2018
att Kommunfullmäktige skulle avsätta pengar för att bygga ett
särskilt boende inom Sollidenområdet. Kommunfullmäktige har inte
avsatt några pengar till detta, och nämnden behöver fortsätta
diskutera hur man ska få till fler särskilda boendeplatser.
9. Strategier för att möta framtida utmaningar inom Vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde

Den demografiska utvecklingen och ett exkluderande samhälle är de
stora framtida utmaningarna för Vård- och omsorgsnämnden. För att
möta utmaningarna jobbar förvaltningen med att skapa en
hälsofrämjande kommun. Nämnden får information om vilket
hälsofrämjande, förbyggande och rehabiliterande arbete som pågår
just nu.
10. Semesterresor med personalstöd för personer som bor i LSSbostad

Vård- och omsorgsnämndens Dialoggrupp LSS hade ett möte i april
2019. Då lämnade brukarorganisationerna synpunkter på förslaget till
nya riktlinjer för semesterresor med personalstöd för personer som
bor i LSS-bostad. Nämnden får ta del av synpunkterna och
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förvaltningen presenterar ett förslag på hur de nya riktlinjerna skulle
kunna utformas.
11. Studieresa till Orlando, USA

Vård- och omsorgsförvaltningens biträdande förvaltningschef deltog
i världens största e-hälsokonferens i Orlando, USA, i februari 2019.
Han ingick i en svensk delegation med syfte att bli världsbäst på att
tillvarata möjligheterna med digitalisering. Flera företag och regioner
deltog, men väldigt få personer från kommunal verksamhet. På
konferensen diskuterades bland annat hur man når ut med produkter
och digitala lösningar så snabbt som möjligt.
12. Gemensam presidieberedning med Kultur- och fritidsnämnden

Presidierna i Vård- och omsorgsnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden träffades i april 2019 för att diskutera
beröringspunkter och samarbeten. Nämnden får information om vad
som diskuterades på mötet. Förvaltningscheferna för respektive
förvaltning har nyligen skrivit under ett samarbetsavtal där det bland
annat står att presidierna ska träffas en gång per år.
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