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Paragrafer

§§ 22-27

Beslutande
Ledamöter
Anders Granbom, C. § 27
Margareta Lindhagen, C. § 27
Marianne Norin, C. §§ 22-27
Lise Hjemgaard Svensson, M. §§ 22-27
Anna Larsson, M, Ej närv.
Lena Östling, KD. §§ 22-27
Anton Waara, S. §§ 22-27
Bendigt Eriksson, S. §§ 22-27
Kholod Mahmood, S. Ej närv.
Maria Larm, S. Ej närv.
Johan Flander, V. §§ 22-27
Tjänstgörande ersättare
John Unosson C. §§ 22-27
Ej tjänstgörande ersättare
Salwa Fakr Eddine, M. Ej närv.
Ragna Unger, M. Ej närv.
Maj-Britt Olofsson, KD. § 27
Kia Karlsson, L. Ej närv.
Agneta Blücher L. Ej närv.
Gudrun Olsson, S. § 27
Simon Teclehaimanot, S. Ej närv.
Britt Wikman, S. § 27
Pontus Persson, S. Ej närv.
Anny Berglin, V. § 27
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Övriga närvarande

Robert Brandt, Förvaltningschef §§ 22-27
Mona Jonsson, Ekonomichef § 22
Börje Hoflin, Uppdragschef § 23 och 27
Jenny Nilsson, Bosamordnare §§ 24-25
Agneta Hall, Uppdragsstrateg § 27
Patrik Larsson, Lokalsamordnare § 27
Nina Blom, Säkerhetssamordnare § 27

Utses att justera

Anton Waara

Justering

2020-05-08, Vård- och omsorgsförvaltningen, Tavelbäcksvägen 2

Underskrifter
Sekreterare
Magnus Eriksson
Ordförande
Lise Hjemgaard Svensson (M)
Justerare
Anton Waara (S)

Protokollet är justerat. Justeringen av Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-04-29 har
tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.

Anslagstid

2020-05-08 t o m 2020-06-01

Förvaringsplats
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§ 22

Dnr 00043-2020

Vård- och omsorgsnämndens
månadsuppföljningar 2020
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 2020 som nämnden behöver ta ställning till. Det periodiserade
resultatet per mars är 4,7 miljoner kronor (mnkr) i överskott och 2019 var det
periodiserade resultatet 20,3 mnkr i överskott för samma period. Prognosen
som förvaltningen lämnar per mars är en ekonomi i balans 0 mnkr.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens månadsrapport till
och med mars 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med mars 2020
godkänns.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2020-04-21

•

Kommentarer till månadsrapport till och med mars 2020

•

Uppföljning av effektiviseringar jan-mars 2020
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Beslutet skickas till
•

Kommunstyrelsen

•

Ekonomichef
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§ 23

Dnr 00099-2020

Personlig assistans - egen regi
Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett för och nackdelar med att
upphandla verksamheten personlig assistans egen-regi. För närvarande drivs
verksamheten bra och till en rimlig kostnad. En upphandling skulle kunna ge
en mindre besparing. Förvaltningen bedömer att besparingen inte är nog stor
för att prioritera en upphandling för närvarande.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tills vidare inte upphandla
verksamheten personlig assistans egen-regi.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tills vidare inte upphandla
verksamheten personlig assistans egen-regi

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2020-04-21

Beslutet skickas till
•

Sektor funktionshinder.
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§ 24

Dnr 00056-2020

Rapportering av ej verkställda beslut 2020
enligt socialtjänstlagen
Kommunen är skyldig att rapportera ej verkställda beslut till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär att kommunen ska
rapportera när en medborgare får vänta längre än tre månader på att få det
stöd som kommunen har beviljat.
Den här rapporteringsskyldigheten gäller för beslut som nämnden tar enligt
socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1§. Kommunen ska också rapportera om
det blir ett avbrott i verkställigheten – det vill säga om det blir ett avbrott på
tre månader eller längre av stöd som en medborgare redan har.
Rapporteringen sker en gång per kvartal till IVO.
Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat 23 ej verkställda beslut till IVO
till och med den 31 mar 2020. Dessa beslut gäller följande insatser (förra
kvartalets siffror presenteras inom parentes):
15 (4) beslut om särskilt boende, varav 6 fortfarande ej verkställda
6 (5) SoL-gruppbostad, varav 4 fortfarande ej verkställda
1 (0) växelvård 2+2, varav 1 fortfarande ej verkställd
1 (5) daglig verksamhet, varav 1 fortfarande ej verkställd

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar sammanställningen av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen till och med den 31 mars 2020 till
Kommunfullmäktige och revisorer.
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Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar sammanställningen av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen till och med den 31 mars 2020 till
Kommunfullmäktige och revisorer

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen (SoL), 4 kapitlet 1 §, som inte har verkställts inom 3
månader från dagen för beslut. Rapporteringen ska ske varje kvartal till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunrevisionen. För varje
beslut ska det anges tidpunkt för beslutet, vilken typ av insats beslutet gäller
och en kortfattad redovisning av skälen för dröjsmålet. Personen det gäller
ska vara identifierbar.
Rapporteringsskyldighet gäller också beslut som av någon anledning
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ärenden som
tidigare rapporterats som ej verkställda senare verkställs, ska nämnden
rapportera det till IVO och revisionen så att de kan avföras från vidare
granskning.
Vård- och omsorgsnämnden ska även lämna en statistikrapport över de
insatser som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. Den ska lämnas till Kommunfullmäktige. I rapporten ska det stå vilka
insatser besluten gäller och hur lång tid som har gått sedan besluten fattades.
Uppgifterna i rapporten till Kommunfullmäktige ska vara avidentifierade.
Det skall alltså inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskild person.
Nämnden ska inte heller ange skälen till att de rapporterade besluten inte är
verkställda. Syftet med redovisningen är inte att skapa diskussion kring
enskilda ärenden. I rapporten ska det framgå hur stor del av de ej verkställda
besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en
gång i kvartalet.
En kommun som inte verkställer beslut inom en viss tid åläggs att betala en
särskild avgift (sanktionsavgift). Detsamma gäller om kommunen inte
verkställer en insats på nytt efter ett avbrott på tre månader eller mer.
Avgiften tillfaller staten.
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Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2020-04-24

Beslutet skickas till
•

Kommunfullmäktige

•

Kommunrevisionen
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§ 25

Dnr 00057-2020

Rapportering av ej verkställda beslut 2020
enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Kommunen är skyldig att rapportera ej verkställda beslut till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär att kommunen ska
rapportera när en medborgare får vänta längre än tre månader på att få det
stöd som kommunen har beviljat.
Den här rapporteringsskyldigheten gäller för beslut som nämnden tar enligt
9§ LSS (lagen om stöd och service). Kommunen ska också rapportera om
det blir ett avbrott i verkställigheten – det vill säga om det blir ett avbrott på
tre månader eller längre av stöd som en medborgare redan har.
Rapporteringen sker en gång per kvartal till IVO.
Social- och arbetsmarknadsnämnden rapporterar ej verkställda beslut för
insatserna kontaktperson 9§4 och korttidsvistelse 9§6.
Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat 9 ej verkställda beslut till IVO
till- och med den 31 mars 2020.
Dessa beslut gäller följande insatser (förra kvartalets siffror presenteras inom
parentes):
3 (2) beslut om ledsagarservice enligt 9§3 LSS varav 2 (0) beslut avser
avbrott i verkställigheten
2 (4) beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild
anpassad bostad för vuxna enligt 9§9 LSS
4 (7) beslut om daglig verksamhet enligt 9§10 LSS
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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 2020 till Kommunfullmäktige och revisorer.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar sammanställningen av ej verkställda
beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per den
31 mars 2020 till Kommunfullmäktige och revisorer

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla beslut om insatser enligt 9 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Rapporteringen ska ske
till IVO och kommunrevisionen. För varje beslut ska det anges tidpunkt för
beslutet, vilken typ av insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av
skälen för dröjsmålet. Personen det gäller ska vara identifierbar.
Rapporteringsskyldighet gäller också beslut som av någon anledning
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ärenden som
tidigare rapporterats som ej verkställda senare verkställs, ska nämnden
rapportera det till IVO och revisionen så att de kan avföras från vidare
granskning.
Vård- och omsorgsnämnden ska även lämna en statistikrapport över de
insatser som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. Den ska lämnas till Kommunfullmäktige. I rapporten ska det stå vilka
insatser besluten gäller och hur lång tid som har gått sedan besluten fattades.
Uppgifterna i rapporten till Kommunfullmäktige ska vara avidentifierade.
Det skall alltså inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskild person.
Nämnden ska inte heller ange skälen till varför de rapporterade besluten inte
är verkställda. Avsikten med redovisningen är inte att skapa diskussion kring
enskilda ärenden. I rapporten ska det framgå hur stor del av de ej verkställda
besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en
gång i kvartalet.
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En kommun som inte verkställer beslut inom en viss tid åläggs att betala en
särskild avgift (sanktionsavgift). Detsamma gäller om kommunen inte
verkställer en insats på nytt efter ett avbrott på tre månader eller mer.
Avgiften tillfaller staten.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2020-04-15.

Beslutet skickas till
•

Kommunfullmäktige

•

Kommunrevisionen
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§ 26

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 2020-03-10 – 2020-04-15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Punkt i
Beslutsdatum Beskrivning av
delegationsdelegationsbeslut
bestämmelserna
14
2020-03-31
Yttrande över klagomål på
insatser kontaktperson och
boendestöd skickad till
Inspektion för vård och omsorg.
54
2020-03-10
Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen
54
2020-03-16
Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen
54
2020-03-13
Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen.
54
2020-03-13
Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen.
54
2020-04-07
Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen.
64
2020-04-08
Lex Sarah-anmälan och
utredning skickad till
Inspektionen för vård och
omsorg.
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00072-2020

00077-2020
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00091-2020

00105-2020

00097-2020
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

Punkt i
Beslutsdatum Beskrivning av
delegationsdelegationsbeslut
bestämmelserna
64
2020-04-16
Lex Sarah-utredning. Ärendet
avslutas och skickas inte vidare
till Inspektionen för vård och
omsorg.
64
2020-04-06
Lex Sarah-utredning. Ärendet
avslutas och skickas inte vidare
till Inspektionen för vård och
omsorg.
64
2020-03-31
Lex Sarah-utredning. Ärendet
avslutas och skickas inte vidare
till Inspektionen för vård och
omsorg.
64
2020-02-26
Lex Sarah-utredning. Ärendet
avslutas och skickas inte vidare
till Inspektionen för vård och
omsorg.
88
2020-04-08
Yttrande över överklagan av
beslut om ledsagarservice enligt
LSS.
88
2020-03-30
Yttrande över överklagan av
beslut om personlig assistans.
88
2020-03-24
Yttrande över överklagan av
beslut om personlig assistans.
88
2020-02-28
Yttrande över överklagan av
beslut om kontaktperson
88
2020-03-17
Kompletterande yttrande över
överklagan av beslut om
kontaktperson.
1, 40
2020-03-13
Återkallande av delegation för
tjänsteresor samt deltagande på
kurser och konferenser för
förtroendevalda
1
2020-03-17
Ordförandebeslut om att stänga
enstaka verksamhet inom Vårdoch omsorgsförvaltningen,
mötesplatser och
dagverksamhet
1
2020-03-19
Ordförandebeslut om att stänga
enstaka verksamhet inom Vårdoch omsorgsförvaltningen, 5dagars elevboende
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20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

Punkt i
Beslutsdatum Beskrivning av
delegationsdelegationsbeslut
bestämmelserna
1
2020-04-06
Ordförandebeslut om att stänga
enstaka verksamhet inom Vårdoch omsorgsförvaltningen,
Daglig verksamhet
1
2020-04-09
Ordförandebeslut om tillfälligt
stopp för planerad vistelse på
korttidsboende, planerad
vistelse på korttidsboende
1
2020-04-09
Förlängning av beslut att
tillfälligt stänga enstaka
verksamhet inom Vård- och
omsorgsförvaltningen,
mötesplatser och
dagverksamhet
25
Mars 2020
Avskrivning omsorgsavgifter
25
Mars 2020
Avskrivning omsorgsavgifter
28
Mars 2020
Beslut om anställning av
personal inom Vård- och
omsorgsförvaltningen.
56-62, 76
Mars 2020
Beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen.
65-70, 73-75
Mars 2020
Beslut om insatser enligt lagen
om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
82
Mars 2020
Beslut om hemvårdsavgifter.

Diarienummer

00096-2020

00101-2020

00080-2020

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

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

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 2020-04-17
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§ 27

Dnr 00021-2020

Vård- och omsorgsnämndens
informations- och överläggningsärenden
2020
•

Information om förvaltningens hantering av coronautbrottet och
krishantering kring detta

•

Funktionsbeskrivning för LSS-bostad
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