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§1

Dnr 00032-2020

Årsredovisning/bokslut 2019 för Vård- och
omsorgsnämnden
När ett verksamhetsår är avslutat ska alla nämnder i kommunen rapportera
till Kommunfullmäktige om deras uppdrag och de fastställda målen har
uppfyllts samt hur verksamhetens ekonomi ser ut.
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till bokslut och
årsredovisningen för 2019 som Vård- och omsorgsnämnden behöver ta
ställning till innan det skickas till Kommunstyrelsen. Vård- och
omsorgsnämndens resultat för 2019 är 3,7 miljoner kronor i överskott.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till årsredovisning
för 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till
årsredovisning för 2019.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-28

•

Årsredovisning 2019, för Vård- och omsorgsnämnden

•

Bokslut 2019

•

Uppföljning av effektiviseringar 2019
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Beslutet skickas till
•

Kommunstyrelsen

•

Förvaltningschef, VON

•

Ekonomichef, VON
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§2

Dnr 00328-2019

Revisionsrapport - granskning av
samverkan avseende hälso- och sjukvård
och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrande
Regionens revisionskontor har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
i Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Strömsunds kommun och
Östersunds kommun granskat hur samverkan fungerar när det gäller personer
med psykiskt funktionshinder. Granskningen genomfördes under 2019.
Resultatet av granskningen redovisas i en revisionsrapport ”Granskning av
samverkan avseende hälso- och sjukvård och sociala insatser för psykisk
funktionshindrade” Dnr: REV0013/2019. Vård- och omsorgsnämnden i
Östersunds kommun har erhållit en sammanfattande rapport med revisonens
bedömningar och rekommendationer. En redovisning av åtgärder som med
anledning av granskningsresultatet ska vara revisionen tillhanda snarast efter
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 5 februari 2020, med
direktjustering av ärendet.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Vård- och omsorgsförvaltningens
förslag på handlingsplan med anledning av granskningsresultat ”Samverkan
avseende hälso- och sjukvård och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrade 2019”.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Vård- och omsorgsförvaltningens
förslag på handlingsplan med anledning av granskningsresultat ”Samverkan
avseende hälso- och sjukvård och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrade 2019”.
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Bakgrund
Regionens revisionskontor har under 2019 granskat hur samverkan fungerar
när det gäller personer med psykiskt funktionshinder. Resultatet av
granskningen redovisas i en revisionsrapport ”Granskning av samverkan
avseende hälso- och sjukvård och sociala insatser för psykisk
funktionshindrade” Dnr: REV0013/2019.
Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun har erhållit en
sammanfattande rapport med revisonens bedömningar och
rekommendationer avseende nedanstående punkter:
Det saknas tillfredsställande rutiner för att identifiera och fånga upp personer
med psykiskt funktionshinder
Samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunen och regionen är inte
fullt ut tillfredsställande
Det finns skäl att göra en översyn av behovet av ny samverkansarena för
kommunen och den specialiserade psykiatrin
Hemsjukvårdsavtalet omfattar inte psykisk funktionsnedsättning
Tillämpning av samordnad individuell plan (SIP)
Förutsättningar för att utveckla en god samverkan med brukarorganisationer
finns
Det finns behov av kompetensutvecklingsinsatser inom vissa
personalgrupper
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan
på relevanta åtgärder med anledning av granskningsresultatet. Samverkan
har skett med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Region JH
gällande de rekommendationer som är gemensamma.
Förslag på handlingsplan bifogas ärendet.
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Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2020-01-21

•

Handlingsplan ”Samverkan avseende hälso- och sjukvård och sociala
insatser för psykiskt funktionshindrade”, 2020-01-21

•

Revisionskontorets skrivelse ”Granskning avseende hälso- och
sjukvård och sociala insatser för psykiskt funktionshindrade”,
2019-11-11

Beslutet skickas till
•

Region Jämtland Härjedalens revisionskontor

•

Förvaltningschef, VON

•

Uppdragsenheten
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§3

Dnr 00349-2019

Remiss - Lägg kommunala
pensionärsrådet under kommunstyrelsen
Sveriges pensionärsförbund (SPF) Seniorerna i Östersund har lämnat in en
formell begäran om att Östersunds kommun ska ändra reglementet för
kommunala pensionärsrådet (KPR). Förändringen av reglementet skulle
innebära att KPR knyts organisatoriskt till Kommunstyrelsen i stället för till
Vård- och omsorgsnämnden. Det är Kommunfullmäktige som fastställer
KPR:s reglemente.
Vård- och omsorgsnämnden har nu fått möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Yttrandet ska ha kommit in till Kommunledningsförvaltningen
senast den 10 februari 2020.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
bifalla Sveriges pensionärsförbunds begäran om att ändra reglementet för
kommunala pensionärsrådet (KPR) så att det organisatoriskt knyts till
Kommunstyrelsen.
Motivering till beslutet:
Demografin visar att vi blir allt fler och att andelen äldre ökar. Det är därför
viktigt att KPR tillför kunskap och erfarenheter till alla kommunala styrelser
och nämnder.
De kommunala frågor som ligger i pensionärernas intressen handlar till viss
del om vård- och omsorgsfrågor men till stor del om övriga samhällsfrågor.
Det är därför lämpligt att KPR organisatoriskt knyts till Kommunstyrelsen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår till Kommunfullmäktige att bifalla
Sveriges pensionärsförbunds begäran om att ändra reglementet för
kommunala pensionärsrådet (KPR) så att det organisatoriskt knyts till
Kommunstyrelsen.
Motivering till beslutet:
Demografin visar att vi blir allt fler och att andelen äldre ökar. Det är därför
viktigt att KPR tillför kunskap och erfarenheter till alla kommunala styrelser
och nämnder.
De kommunala frågor som ligger i pensionärernas intressen handlar till viss
del om vård- och omsorgsfrågor men till stor del om övriga samhällsfrågor.
Det är därför lämpligt att KPR organisatoriskt knyts till Kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2020-01-07

•

”Lägg kommunala pensionärsrådet under kommunstyrelsen”, SBF
2019-11-15

Beslutet skickas till
•
•
•

Kommunledningsförvaltningen
Kommunala pensionärsrådet
Linda Stenman, område styrning/ juridik
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§4

Dnr 00002-2020

Ändring av ersättningsnivåer för
servicetjänster
Östersunds kommun har haft valfrihetssystem för servicetjänster sedan 2010.
Målsättningen med införandet av valfrihetssystem var bland annat att:
Öka brukarinflytandet
Skapa förutsättningar för små och medelstora företag att vara utförare
Sänka kommunens kostnader
Grunden för att medborgarna ska kunna välja mellan olika leverantörer är att
det finns olika leverantörer att välja på. Ersättningen till leverantörer av
servicetjänster är väsentligt lägre i Östersund i förhållande till andra
jämförbara kommuner och i förhållande till övriga branscher i samhället.
Ett flertal leverantörer av servicetjänster, inkluderat kommunens egen regi,
har den senaste tiden påtalat att ersättningsnivåerna under en längre tid släpat
efter, vad gäller kostnadsutvecklingen för till exempel lönekostnader och
resekostnader. Vård- och omsorgsförvaltningen har fått ett uppdrag från
Kommunfullmäktige att ta fram förslag på åtgärder som främjar
medborgarnas valfrihet och stimulerar fler företag att etablera sig.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja serviceutförarnas ersättning
(inklusive indexuppräkningen) till 409 kronor per utförd timme för område
landsbygd och 345 kronor per utförd timme inom område staden. Höjningen
av ersättningen, inkluderat årets indexuppräkning, gäller från och med
2020-04-01.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att därefter justera ersättningen varje
år till utförare av servicetjänster motsvarande 100 procent av
Omsorgsprisindex (OPI). OPI publiceras av Sveriges Kommuner och
Regioner. Indexuppräkningen av ersättning för servicetjänster gäller från och
med 2021-04-01.
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Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja serviceutförarnas
ersättning (inklusive indexuppräkningen) till 409 kronor per utförd
timme för område landsbygd och 345 kronor per utförd timme inom
område staden. Höjningen av ersättningen, inkluderat årets
indexuppräkning, gäller från 2020-04-01.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att därefter justera ersättningen
varje år till utförare av servicetjänster motsvarande 100 procent av
Omsorgsprisindex (OPI). OPI publiceras av Sveriges Kommuner och
Regioner. Indexuppräkningen av ersättning för servicetjänster gäller
från 2021-04-01.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2020-01-08

Beslutet skickas till
•

Förvaltningschef, VON

•

Samtliga utförare av servicetjänster

•

Sektorchef Kirsi Heini

•

Ekonomichef Mona Jonsson
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§5

Dnr 00353-2019

Vård- och omsorgsnämndens plan för
uppföljning av verksamheten 2020
Kommunfullmäktige har tagit fram riktlinjer för hur kommunalt och privat
driven verksamhet ska följas upp. Där står det att alla nämnder och
förvaltningar ska ta fram en plan för hur uppföljning ska gå till.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en plan för uppföljning av
verksamheten 2020 som nämnden behöver ta ställning till.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för
uppföljning av verksamheten 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för
uppföljning av verksamheten 2020.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2020-01-02

•

Vård- och omsorgsnämndens plan för uppföljning av verksamheten,
2019-01-02

•

Riktlinjer för uppföljning av kommunalt och privat driven
verksamhet, 2018-10-01
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Beslutet skickas till
•

Kommunstyrelsen

•

Förvaltningschef, VON

•

Uppdragschef, VON
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§6

Dnr 00011-2020

Utvärdering av samarbetsavtal mellan
Vård- och omsorgsförvaltningen och
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
gällande kontaktpersoner och
korttidsvistelse
Den 1 januari 2019 startade ett samarbetsavtal mellan Vård- och
omsorgsförvaltningen (VoF) och Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen
(SAF). Avtalet innebar ett samarbete mellan förvaltningarna där VoF fattar
beslut gällande insatserna LSS biträde av kontaktperson 9.4 § och
korttidsvistelse i form av stödfamilj 9.6 §. Beslutet skickas till SAF för
rekrytering av kontaktpersoner och stödfamiljer samt verkställighet av
insatserna.
Syftet med samarbetsavtalet är att:
Förbättra förmågan att rekrytera, stödja och behålla kontaktpersoner och
stödfamiljer så att medborgare får ett bättre och/eller snabbare stöd.
Minska kostnaderna för särskilda avgifter från Förvaltningsrätten.
Samarbetsavtalet gäller året 2019 och utvärderades gemensamt mellan
förvaltningarna i december 2019.
Förvaltningarna är överens om att permanenta förändringen med följande
justeringar:
VoF fattar beslut om insatserna
SAF ansvarar för att verkställa insatserna
SAF rapporterar ej verkställda beslut till Inspektionen för vård- och omsorg
(IVO)
SAF skriver yttranden gällande ej verkställda beslut till IVO eller
förvaltningsrätten.
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Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utvärderingen och föreslår att
förändringen permanentas i ett reviderat samarbetsavtal.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utvärderingen och föreslår att
förändringen permanentas i ett reviderat samarbetsavtal.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2020-01-28.

Beslutet skickas till
•

Förvaltningschef, VON

•

Bosamordnare, VON

•

Social- och arbetsmarknadsnämnden
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§7

Dnr 00004-2020

Förlängning av kontrakt med
Jemttransport AB för distribution av
portionsmat
Östersunds kommun har sedan 2010 ett valfrihetssystem för servicetjänster
och portionsmat. Distributionen av portionsmat är upphandlad enligt lagen
om offentlig upphandling (LOU). Jemttransport AB har haft uppdraget att
sköta distributionen sedan 2010.
Kontraktet med Jemttransport AB gäller till och med 2021-03-31.
Kommunen har option att förlänga kontraktet med samma villkor i
ytterligare 2+1 år. Meddelande om eventuell förlängning lämnas senast 12
månader innan kontraktets upphörande.
Vård- och omsorgsnämnden behöver nu ta ställning till om avtalet ska
förlängas enligt den option som finns i det pågående avtalet.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden förlänger avtalet med Jemttransport AB i två år
enligt den option som finns i det pågående avtalet, till och med 2023-03-31.
Avtalet gäller distribution av portionsmat.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden förlänger avtalet med Jemttransport AB i två år
enligt den option som finns i det pågående avtalet, till och med 2023-03-31.
Avtalet gäller distribution av portionsmat.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2020-01-10
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Beslutet skickas till
•

Förvaltningschef, VON

•

Uppdragsstrateg

•

Jemttransport AB, Jan Hägglöv
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§8

Dnr 00344-2019

Remiss - Motion - Genomför
arbetstidsförkortning
Vänsterpartiet har skrivit en motion om att erbjuda arbetstidsförkortning
enligt modellen 80-90-100 till anställda med omsorgsyrken inom förskola,
vård och omsorg för de som har fyllt 61 år och arbetat i minst 10 år.
Sveriges kommuner och regioner har stora rekryteringsutmaningar åren
framöver, där färre yrkesverksamma behöver tillgodose ett allt större behov.
I Jämtlands län ökar antalet äldre markant fram till 2026 vilket leder till
ökade behov. Samtidigt så minskar antalet yrkesverksamma i länet fram till
2026 med 3%.
Den 1 april 2016 tecknande Kommunal och dåvarande Sveriges kommuner
och landsting (SKL) ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärden.
Målet var att heltidsarbete skulle vara norm inom 5 år.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Motivering:
Förslaget ligger inte i linje med Vård- och omsorgsnämndens strategi för att
hantera den demografiska utmaningen.
Förslaget ligger inte i linje med det kollektivavtal som Kommunal och SKL
kom överens om 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut är att inte bifalla motionen.
Motivering till beslut är att:
Förslaget ligger inte i linje med Vård- och omsorgsnämndens strategi för att
hantera den demografiska utmaningen.
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Förslaget ligger inte i linje med det kollektivavtal som Kommunal och SKL
kom överens om 2016.

Ajournering
Vård- och omsorgsnämnden ajournerar sig kl 11.15-11.30.

Förslag till beslut på mötet
Anton Waara (S) yrkar följande: "Att motionen återremitteras för att ta fram
underlag på hur arbetslivet ser ut de sista 10 åren i våra verksamheter. Samt
beskriva hur vi jobbar med viljan i kollektivavtalet om ett hållbart arbetsliv.
Detta ger nämnden nödvändigt underlag för att kunna ha en bra hantering av
motionen."

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstningsresultat
Votering begärs och genomförs genom röstprotokoll med resultatet 6 röster
för att ärendet ska avgöras idag och 5 röster för att ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Reservation/Protokollsanteckning
(S) avstår från ytterligare votering, men vill att följande förs till protokollet:
"Protokollsanteckning från socialdemokraternas ledamöter i VON: Motionen
belyser en intressant fråga för oss som arbetsgivare. Vi saknar underlag som
beskriver hur det fungerar för våra mer seniora medarbetare. Samt hur vi
jobbar i förvaltningen med gällande kollektivavtal. Dessa underlag skulle
bidra till bra samtal och större kunskap i nämnden."
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Yrkande
Johan Flander (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Vid proposition på Johans yrkande och förvaltningens förslag till beslut
finner Ordförande att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut.

Underlag för beslut
•

Förvaltningens förslag till beslut, 2019-12-10

•

Beslut från Kommunfullmäktige, 2019-09-26

•

Motion från (V), 2019-09-26

Beslutet skickas till
•
•
•

Kommunstyrelsen
HR-chef
Förvaltningschef, VON

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

Sida

23(27)

Protokoll från Vård- och
omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-02-05

§9

Dnr 00021-2020

Vård- och omsorgsnämndens
informations- och överläggningsärenden
2020

Effektiviseringar 2020, minska antalet korttidsplatser
Kvalitetsrapport 2019
Översyn av personlig assistans i egen regi
Ramavtal för trygghetsskapande teknik inom särskilt boende
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§ 10

Dnr 00022-2020

Anmälan av delegationsbeslut till Vårdoch omsorgsnämnden 2020
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 2019-12-10 – 2020-01-27.

1.

Punkt i
Beslutsdatum
delegationsbestämmelserna
34
2020-01-23

2.

51

2020-01-20

3.

54

2020-01-17

4.

64

2020-01-16

5.

64

2020-01-13

6.

64

2020-01-13

Beskrivning av
delegationsbeslutet

Diarienummer

Beslut att bevilja
bibehållen grundlön vid
studier
Godkännande av
leverantör
Beslut om att inte inleda
en utredning om bistånd
enligt socialtjänstlagen
Lex Sarah-utredning,
utredningen skickas inte
vidare till Inspektionen för
vård och omsorg
Lex Sarah-utredning,
utredningen skickas inte
vidare till Inspektionen för
vård och omsorg
Lex Sarah-utredning,
utredningen skickas inte
vidare till Inspektionen för
vård och omsorg

00027-2020
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7.

Punkt i
Beslutsdatum
delegationsbestämmelserna
64
2020-01-07

8.

64

2020-01-03

9.

26

2019-12-30

10. 87

2019-12-13

11. 45

2019-12-10

12. 64

2019-12-09

13. 64

2019-12-09

14. 18

2019-12-05

15. 18

2019-12-05

16. 64

2019-12-04

Beskrivning av
delegationsbeslutet

Diarienummer

Lex Sarah-utredning,
00352-2019
utredningen skickas inte
vidare till Inspektionen för
vård och omsorg
Lex Sarah-utredning,
00351-2019
utredningen skickas inte
vidare till Inspektionen för
vård och omsorg
Godkännande av nya
00161-2019
beslutsattestanter 2019
Överklagan av beslut och
00345-2019
domar som rör
delegationsbeslut
Utreda och anmäla händelse 00332-2019
som har medfört, eller hade
kunnat medföra, en allvarlig
vårdskada (enligt lex Maria)
till Inspektionen för vård och
omsorg.

Lex Sarah-utredning,
utredningen skickas inte
vidare till Inspektionen för
vård och omsorg
Lex Sarah-anmälan och
utredning
Beslut om att bevilja
extraordinärt bidrag
Beslut om att bevilja
extraordinärt bidrag
Lex Sarah-utredning,
utredningen skickas inte
vidare till Inspektionen för
vård och omsorg
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Punkt i
Beslutsdatum
delegationsbestämmelserna
17. 1
2019-11-25

18. 27-29

December 2019 – Januari
2020

19. 56-61, 70, 74-75

December 2019 – Januari
2020
December 2019 – Januari
2020

20. 64-74

December 2019 – Januari
2020
December 2019 – Januari
2020

21. 81
22. 25

December 2019 – Januari
2020

23. 25

Beskrivning av
delegationsbeslutet

Diarienummer

Delegering av ansvaret
00327-2019
som verksamhetschef
inom hälso- och sjukvård
Beslut om anställning av
personal inom Vård- och
omsorgsförvaltningen
Beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen
Beslut om insatser enligt
lagen om stöd och service
till vissa
funktionshindrade
Beslut om
hemvårdsavgifter
Avskrivning av hyror
(medborgares
skuldsanering)
Avskrivning avgifter

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av ovanstående
delegationsbeslut.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2020-01-28
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