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Paragrafer

§§ 65–69

Beslutande

Margareta Lindhagen (C)
Marianne Norin (C)
Lise Hjemgaard Svensson (M), ordförande
Ragna Unger (M)
Anton Waara (S), 1:e vice ordförande
Johan Flander (V)
John Unosson (C), tjänstgörande ersättare för Anders Granbom (C)
Salwa Fakr Eddine (M), tjänstgörande ersättare för Lena Östling (KD)
Pontus Persson (S), tjänstgörande ersättare för Bendigt Eriksson (S)
Linnéa Wigg Victor (M), tjänstgörande ersättare för Kholod Mahmood
(S) under föredragning av § 65

Övriga närvarande

Robert Brandt, förvaltningschef
Hanna Hirvelä, nämndsekreterare
Magnus Eriksson, administratör
Ulrika Nyberg, biträdande förvaltningschef, §§ 65–66
Ulrika Paulsson, uppdragsstrateg, § 65
Marie Lundstedt, socialt ansvarig samordnare, § 65
Börje Hoflin, uppdragschef, §§ 65–67
Mona Jonsson, ekonomichef, § 66
Monica Andersson, uppdragsstrateg, § 67
Agnetha Hall, uppdragsstrateg, § 67
IngaLill Karlström, verksamhetsutvecklare, § 67
Gerd Eriksson, enhetschef, § 69

Öppet sammanträde

§§ 66–67

Utses att justera

Anton Waara (S)

Justering

2020-11-12

Underskrifter
Sekreterare
Hanna Hirvelä
Ordförande
Lise Hjemgaard Svensson (M)
Justerare
Anton Waara (S)
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§ 65

Dnr 00033-2020

Upphandling av verksamhetsdrift vid de
särskilda boendena Myran och
Bangårdsgatan
Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen ett uppdrag att upphandla
verksamhetsdriften vid de särskilda boendena Myran och Bangårdsgatan.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Upphandlingskontoret
nu genomfört upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling. Efter
slutförd anbudsutvärdering lämnar förvaltningen förslag på leverantörer som
ska tilldelas uppdragen att utföra vård och omsorg vid de aktuella boendena.
Myrans särskilda boende har 22 lägenheter och drivs idag av Vardaga
Äldreomsorg AB. Avtalet med Vardaga löper ut den 15 november 2021.
Vård- och omsorgsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige
genomfört en upphandling av hyresavtal för bostäder anpassade för särskilt
boende. Magnolia AB kommer att bygga ett nytt särskilt boende på
Bangårdsgatan (med 80 lägenheter) som preliminärt blir klart för inflyttning
under mars 2023.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tilldelar Förenade Care uppdraget att
driva verksamheten vid det särskilda boendet på Bangårdsgatan.
Kontraktstiden gäller i fem år, preliminärt från mars 2023, med
möjlighet för kommunen att förlänga avtalet upp till tre år.
2. Vård- och omsorgsnämnden tilldelar Vardaga Äldreomsorg AB
uppdraget att driva verksamheten vid det särskilda boendet Myran.
Kontraktstiden gäller i fem år, från den 16 november 2021 till den 15
november 2026, med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet
upp till tre år.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram siffror för nämndens kostnad
för särskilt boende som är relevanta att jämföra med de inkomna
anbuden. Det är viktigt att det finns en siffra som går att relatera till
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som kommunens bud. Detta vill nämnden ha återkoppling på till
nämndens decembermöte.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tilldelar Förenade Care uppdraget att
driva verksamheten vid det särskilda boendet på Bangårdsgatan.
Kontraktstiden gäller i fem år, preliminärt från mars 2023, med
möjlighet för kommunen att förlänga avtalet upp till tre år.
2. Vård- och omsorgsnämnden tilldelar Vardaga Äldreomsorg AB
uppdraget att driva verksamheten vid det särskilda boendet Myran.
Kontraktstiden gäller i fem år, från den 16 november 2021 till den 15
november 2026, med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet
upp till tre år.

Förslag till beslut på mötet
Anton Waara (S):

Ärendet återremitteras till förvaltningen. Motivering till beslutet:
Förvaltningen behöver ta fram siffror som är relevanta att jämföra med
varandra för att kunna bedöma de inkomna anbuden korrekt.
Förslag till beslut om ärendet ska avgöras idag:
1. Upphandlingen av verksamhetsdriften vid de särskilda boendena
Myran och Bangårdsgatan avbryts.
2. De särskilda boendena Myran och Bangårdsgatan ska drivas i egen
regi. Planeringsarbetet med det påbörjas omedelbart.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram siffror för nämndens kostnad
för särskilt boende som är relevanta att jämföra med de inkomna
anbuden. Det är viktigt att det finns en siffra som går att relatera till
som kommunens bud. Detta vill nämnden ha återkoppling på till
nämndens decembermöte.
4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys för vad
det skulle innebära att driva verksamhet på de särskilda boendena
Myran och Bangårdsgatan i nivå med de inkomna anbuden.
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Lise Hjemgaard Svensson (M):

1. Ärendet ska avgöras idag.
2. Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
3. Avslag på punkt 4 i Anton Waaras förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer punkt 2 i Lise Hjemgaard Svenssons förslag mot punkt 1–
2 i Anton Waaras förslag, och finner att nämnden beslutar enligt Lise
Hjemgaard Svenssons förslag.
Ordförande frågar om nämnden bifaller punkt 3 i Anton Waaras förslag och
finner att det blir nämndens beslut.
Ordförande ställer punkt 3 i Lise Hjemgaard Svenssons förslag mot punkt 4 i
Anton Waaras förslag, och finner att nämnden beslutar enligt Lise
Hjemgaard Svenssons förslag.

Protokollsanteckning
Anton Waara (S), Pontus Persson (S) och Johan Flander (V):

Kommunen har i jämförelse med andra kommuner en låg kostnad för drift av
SÄBO. Det tillsammans med pågående pandemi och den pressade
situationen för personalen gör att vi istället vill driva verksamheterna själv.
Den huvudsakliga kostnaden i verksamheten är personalkostnader och vi vill
ha bättre förutsättningar för personalen att göra ett bra jobb istället för tex.
delade turer och minutjakt. Det är anmärkningsvärt att gå fram med ett beslut
om tilldelning när det saknas jämförbara siffror. Det är en mycket underlig
ordning. Särskilt med beaktande av att affären omfattar närmare en halv
miljard. Detta underlag är viktigt att få fram oavsett dagens beslut. Slutligen
vill vi att nämnden framåt ska fokusera på pandemin istället för nya
marknadslösningar.

Underlag för beslut


Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2020-10-28
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Beslutet skickas till


Maria Broddheimer, Upphandlingskontoret (för vidarebefordran till
aktuella anbudsgivare)



Förvaltningskommunikatör



Uppdragsenheten
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§ 66

Dnr 00266-2020

Budget och verksamhetsplan för Vård- och
omsorgsnämnden 2021
Vård- och omsorgsnämnden ska ta fram ett förslag till verksamhetsplan för
2021 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 fastställdes av Kommunfullmäktige i oktober 2020.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
fastställer verksamhetsplanen för Vård- och omsorgsnämnden år
2021.
2. Vård- och omsorgsnämnden fastställer beskrivningen av uppdrag i
nämndens verksamhetsplan för 2021.
3. Vård- och omsorgsnämnden begär att Kommunfullmäktige för över
följande investeringsprojekt från Vård- och omsorgsnämnden till
Balansräkningsenheten vid Kommunstyrelsen:
 SOL-boende – 12 miljoner kronor (mnkr)
 Lokal till Enheten för infrastruktur (Teknik & service) –
5,2 mnkr
 LSS-bostad – 6 mnkr
 Tvättstuga till hemtjänsten – 3 mnkr
 Grupplokal för hemtjänsten på Hemgårdens övervåning –
2,3 mnkr
4. Vård- och omsorgsnämnden begär att Kommunfullmäktige för över
följande investeringsprojekt från Balansräkningsenheten vid
Kommunstyrelsen till Vård- och omsorgsnämnden:
 Larmanläggning (trygghetslarm, trygghetsskapande teknik) –
3,5 mnkr
5. Vård- och omsorgsnämnden begär att Kommunfullmäktige för över
3 mnkr till nämndens uppdrag ”Integration” (kopplat till kommunens
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övergripande mål 3). Finansiering ska ske via ett centralt
balanskonto.
Anton Waara (S), Johan Flander (V) och Pontus Persson (S) avstår från att
delta i beslutspunkterna 1 och 3–5.

Underlag för beslut


Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2020-11-05



Nämndens verksamhetsplan 2021, Vård- och omsorgsnämnden



Beskrivning av uppdrag – nämndens verksamhetsplan 2021, Vårdoch omsorgsnämnden

Beslutet skickas till


Kommunfullmäktige



Ekonomichef
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§ 67

Dnr 00185-2020

Yttrande över betänkandet "Översyn av
insatser enligt LSS och
assistansersättningen"
Socialdepartementet har skickat betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen” (SOU 2018:88) på remiss till Östersunds
kommun. Utredningen har sett över assistansersättningen i
socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Flera av de förslag som utredningen föreslår har stor påverkan på
kommunens verksamhet. Förvaltningen bedömer därför att det är viktigt att
Vård- och omsorgsnämnden lämnar ett yttrande. Remissvaret ska ha kommit
till Socialdepartementet senast den 12 november 2020.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag daterat den 4
november 2020 till sitt yttrande över betänkandet ”Översyn av insatser enligt
LSS och assistansersättningen”, SOU 2018:88, med tillägg av följande
stycke under rubriken ”Övergripande kommentarer”:
I betänkandet ”Framtidens socialtjänstlag” (SOU2020:47) föreslås
dessutom att LSS inte ska ingå i övrig socialtjänst. Östersunds kommun ser
med stor oro på det förslaget. Blir det verklighet, befäster lagstiftningen
gränserna mellan LSS och övrig socialtjänst. Det skulle vara djupt olyckligt
för våra medborgare och förstärka redan problematiska gränsdragningsoch ansvarsdiskussioner.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag daterat den 4
november 2020 till sitt yttrande över betänkandet ”Översyn av insatser enligt
LSS och assistansersättningen”, SOU 2018:88.
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Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson (M):

Bifall till förvaltningens förslag till beslut, med tillägg av följande stycke i
yttrandet under rubriken ”Övergripande kommentarer”:
I betänkandet ”Framtidens socialtjänstlag” (SOU 2020:47) föreslås
dessutom att LSS inte ska ingå i övrig socialtjänst. Östersunds kommun ser
med stor oro på det förslaget. Blir det verklighet, befäster lagstiftningen
gränserna mellan LSS och övrig socialtjänst. Det skulle vara djupt olyckligt
för våra medborgare och förstärka redan problematiska gränsdragningsoch ansvarsdiskussioner.

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, 2020-11-04



Vård- och omsorgsnämndens yttrande över betänkandet ”Översyn av
insatser enligt LSS och assistansersättningen”, SOU 2018:88,
2020-11-04



Sammanfattning av betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen”, SOU 2018:88, 2020-10-07

Beslutet skickas till


Socialdepartementet
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§ 68

Dnr 00022-2020

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 2020-10-10 – 2020-11-03.
Punkt i delegations- Beslutsdatum Beskrivning av delegationsbeslut Diarienummer
bestämmelserna

1.

26

2.

26

3.

26

4.

64

5.

54

6.

12

7.

12

8.

51

2020-10-16 Godkännande av nya
beslutsattestanter 2020.
2020-10-19 Godkännande av nya
beslutsattestanter 2020.
2020-11-02 Godkännande av nya
beslutsattestanter 2020.
2020-10-19 Förtydlingande av yttrande
över lex Sarah utredning.
2020-10-30 Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen.
2020-07-02 Svar på frågor från
Kommunrevisionen inför
hearing.
2020-08-24 Kompletterande svar till
Kommunrevisionen.
2020-10-14 Godkännande för utökning
av tjänster från leverantör av
hemtjänst, ledsagning och
sjukvård i hemmet.
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Punkt i delegations- Beslutsdatum Beskrivning av delegationsbeslut Diarienummer
bestämmelserna

9.

23

10. 28, 31

11. 56-62, 71, 75-76
12. 65-75

13. 82

2020-10-19 Yttrande gällande behov av 00114-2020
ombyggnation av bergets
förskola till bostad enligt
lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Oktober
Beslut om anställning av
2020
personal inom Vård- och
omsorgsförvaltningen.
Oktober
Beslut om insatser enligt
2020
socialtjänstlagen.
Oktober
Beslut om insatser enligt
2020
lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Oktober
Beslut om hemvårdsavgifter.
2020

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

Underlag för beslut


Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 2020-11-04
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§ 69

Dnr 00021-2020

Informations- och överläggningsärenden
1. Kompetenshöjande insatser inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Nämnden får information om vilka kompetenssatsningar som Vårdoch omsorgsförvaltningen gör för både nya och befintliga
medarbetare.
2. Uppdatering av läget kring coronapandemin

Nämnden får en uppdatering av läget inom Vård- och
omsorgsförvaltningen utifrån den pågående coronapandemin.
Förvaltningen informerar om smittspridning och vilka åtgärder som
vidtas.
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