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§1

Dnr 01836-2017

Uppföljning av Vård- och
omsorgsnämndens internkontrollplan för
2018
Varje nämnd är enligt kommunallagen skyldig att upprätta en
internkontrollplan för att följa upp att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt. Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa en
effektiv förvaltning och att undgå att allvarliga fel inträffar i arbetet med
utvecklingen av verksamheten mot uppsatta mål.
Vård- och omsorgsförvaltningen han nu följt upp internkontrollplanen för
2018. Genomgången har inte visat några påtagliga brister inom de
delområden som granskats. Riskerna förvaltningen identifierade inför 2018
är mycket relevanta, och inför 2019 kommer många av kontrollmomenten att
finnas kvar. Förvaltningen har inte lyckats fullt ut med att få in
kontrollmomenten som en del av det löpande arbetet, utan behöver utveckla
kontrollmomenten med förbättrad struktur och rutiner inför 2019.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Uppföljningen av Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2018
godkänns.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-29
Uppföljning av internkontrollplanen för 2018, Vård- och
omsorgsnämnden, 2019-01-2

Beslutet skickas till
•

Ekonomichef
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§2

Dnr 00044-2019

Årsredovisning/bokslut 2018 för Vård- och
omsorgsnämnden
När ett verksamhetsår är avslutat ska alla nämnder rapportera till
Kommunfullmäktige om deras uppdrag och de fastställda målen har
uppfyllts. De ska också rapportera hur ekonomin ser ut.
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning
för 2018. Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2018 är 7,9 miljoner
kronor i underskott.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
årsredovisning för 2018.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-29
Årsredovisning 2018, Vård- och omsorgsnämnden, 2019-01-29

Beslutet skickas till
•
•

Kommunfullmäktige
Ekonomichef
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§3

Dnr 00020-2019

Öppna sammanträden med Vård- och
omsorgsnämnden
Huvudregeln i kommunallagen är att nämndsammanträden är slutna, det vill
säga att allmänheten inte har rätt att närvara. Men Kommunfullmäktige kan
ge kommunens nämnder och styrelser rätt att besluta om sammanträdena ska
vara offentliga eller inte.
Regeln om offentliga sammanträden gäller bara nämndens sammanträden.
Den gäller alltså inte utskott eller andra beredande organ, som till exempel
presidiemöten och möten med arbetsutskott.
Kommunfullmäktige i Östersunds kommun har gett Vård- och
omsorgsnämnden rätt att själv bestämma om den ska ha sammanträden som
är öppna för allmänheten.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Under 2019–2022 är Vård- och omsorgsnämndens sammanträden
öppna för allmänheten under föredragning av beslutsärenden och när
nämnden fattar beslut. Information om sammanträdena publiceras på
Östersunds kommuns hemsida.
2. Allmänheten har inte rätt att närvara när Vård- och omsorgsnämnden
behandlar informationsärenden och ärenden som rör
myndighetsutövning, sekretess eller på annat sätt bedöms nödvändiga
att behandla internt. Vård- och omsorgsnämnden kan besluta om
undantag från denna regel i enskilda fall.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2019-01-21

Beslutet skickas till
•

Nämndsekreterare
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§4

Dnr 00024-2019

Hantering av meddelanden till Vård- och
omsorgsnämnden
Meddelanden till Vård- och omsorgsnämnden har hittills föredragits muntligt
av förvaltningschefen vid varje sammanträde. Det kan gå långt mellan
sammanträdena, vilket kan göra att meddelandena är inaktuella när nämnden
väl får ta del av dem. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att
meddelandena skickas ut mer regelbundet till nämnden via e-post.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ska ta del av meddelanden genom att
nämndsekreteraren regelbundet skickar ut meddelandelistor till nämnden via
e-post.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-21

Beslutet skickas till
•

Nämndsekreterare
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§5

Dnr 00021-2019

Uppdatering av Vård- och
omsorgsnämndens
delegationsbestämmelser 2019
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.
Inför den nya mandatperioden har Vård- och omsorgsförvaltningen gått
igenom delegationsbestämmelserna och föreslår några uppdateringar 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 2019-01-23.
2. De uppdaterade delegationsbestämmelserna och rutinen för anmälan
av delegationsbeslut gäller från och med den 11 februari 2019.

Underlag för beslut
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-23
Delegationsbestämmelser för Vård- och omsorgsnämnden,
uppdaterade 2019-01-23
Vård- och omsorgsnämndens rutin för återrapportering av
delegationsbeslut, uppdaterad 2019-01-23

Beslutet skickas till
•

Vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner
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§6

Dnr 00803-2018

Rapportering av ej verkställda beslut 2018
enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
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 den 31 december 2018 rapporterat totalt 152
individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid förra
kvartalet rapporterades 152 individrapporter. Av dessa 152 individrapporter
har 36 (20) beslut verkställts, 9 (13) beslut avslutats och 107 (119) beslut var
fortfarande inte verkställda per den 31 december 2018.
Redovisning av de 107 beslut som fortfarande inte var verkställda per den 31
december 2018. (Förra kvartalets siffror visas inom parantes).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

38 (50) beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt 9§1
LSS, varav 25 (29) beslut avser avbrott i verkställigheten.
1 (1) beslut om personlig assistent enligt 9§2 LSS
8 (5) beslut om ledsagarservice enligt 9§3 LSS varav 5 (3) beslut
avser avbrott i verkställigheten
25 (25) beslut om biträde av kontaktperson enligt 9§4 LSS varav 13
(18) beslut avser avbrott i verkställigheten
1 beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9§5 LSS varav beslutet
avser avbrott i verkställigheten
3 (5) beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9§6
LSS varav 2 (2) beslut avser avbrott i verkställigheten
0 (1) beslut om boende i familjehem eller bostad med särskild service
för barn eller ungdomar enligt 9§8 LSS
19 (20) beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9§9 LSS
12 (10) beslut om daglig verksamhet enligt 9§10 LSS

I jämförelse mot förra kvartalets rapportering är fortfarande många
rapporteringar av avbrott i verkställigheten gällande rådgivning och annat
personligt stöd.
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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 december 2018 till Kommunfullmäktige och revisorer.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-23

Beslutet skickas till
•
•

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§7

Dnr 00771-2018

Rapportering av ej verkställda beslut 2018
enligt socialtjänstlagen
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 38 gynnande beslut rapporterats in till IVO för fjärde kvartalet
2018. Inom Vård- och omsorgsnämnden fanns per den 31 december 2018,
20 gynnande beslut som fortfarande inte var verkställda. Av dessa 38
gynnande beslut har 10 verkställts och 8 avslutats. 20 beslut är fortfarande ej
verkställda.
Redovisning av de 38 gynnande beslut som rapporterats. (förra kvartalets
siffror är i parentes).
•
•
•
•
•
•

19 (22) beslut om särskilt boende varav 8 fortfarande ej verkställda
6 (8) SoL-gruppbostad varav 4 fortfarande ej verkställda
1 (1) avlösning i hemmet varav 0 fortfarande verkställda
7 (2) ledsagning varav 5 avbrott och 4 fortfarande ej verkställda
4 (4) Daglig verksamhet varav 3 fortfarande ej verkställda
1 (1) anskaffa bostad varav 1 fortfarande ej verkställd

Följande information har rapporterats till IVO:
År

Kvartal Totalt antal rapporterade beslut
som inte verkställts inom 3 mån

Ej verkställda beslut den
sista dagen varje kvartal

2017 1

48

33

2

60

20

3

45

25

4

47

21

2018 1

41

19

2

37

21

3

40

22
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4

38

20

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar sammanställningen av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen per den 31 december 2018 till
Kommunfullmäktige och revisorer.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-23

Beslutet skickas till
•
•

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§8

Dnr 01909-2018

Yttrande över remiss - Folkhälsostrategi
för Östersunds kommun 2019-2022
En arbetsgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar
har tagit fram ett förslag till folkhälsostrategi för Östersunds kommun 2019–
2022. Kommunstyrelsen vill nu att Vård och omsorgsnämnden ska yttra sig
över förslaget senast den 15 februari.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden är positiv till förslaget till folkhälsostrategi för
Östersunds kommun 2019–2022, och föreslår att Kommunstyrelsen antar
den.
Motivering till beslutet:
Folkhälsostrategin är en bra grund för samtliga nämnders och förvaltningars
fortsatt arbete med ett ekonomisk och socialt hållbart Östersund.
Vård och omsorgsnämnden vill särskilt understryka den demografiska förändringen under kommande decennium, med en kraftigt ökat av antalet äldre
personer. Det leder sannolikt till en kraftig ökning av kostnaderna för vård
och omsorg.
Östersunds kommuns ansökan till det globala nätverket ”Age-friendly Cities
and Communities” kommer att vara en viktig del i ett allt mer
hälsofrämjande arbete. Även det arbetet behöver involvera samtliga nämnder
och förvaltningar, och folkhälsostrategin går helt i linje med dessa
ambitioner.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-18
Förslag till folkhälsostrategi för Östersunds kommun 2019–2022
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Beslutet skickas till
•
•

Kommunstyrelsen
Folkhälsostrategi vid Kommunledningsförvaltningen
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§9

Dnr 01906-2018

Yttrande över revisionsrapport Granskning av äldreboenden
På uppdrag av kommunens revisorer har Deloitte granskat om det finns
förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet i äldreboenden, i
enlighet med gällande lagstiftning och fullmäktiges mål. Syftet har varit att
undersöka och bedöma förutsättningar för måluppfyllelse.
Revisionen bedömer att det finns goda förutsättningar för nämnden att nå
målen för verksamheten om målen i större utsträckning utarbetas i
delaktighet med verksamheten. Vidare bedömer revisionen att
dokumentationen i genomförandeplaner bör utvecklas så att gällande
regelverk följs.
Vård- och omsorgsnämnden håller inte med revisionen i alla delar av
rapporten. Nämnden får nu möjlighet att yttra sig om resultaten av
granskningen senast den 14 februari 2019.
Vård- och omsorgsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till yttrande
som nämnden behöver ta ställning till.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
över kommunrevisionens granskning av äldreboenden.

Underlag för beslut
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-21
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande 2019-01-21
Kommunrevisionens rapport om granskning av äldreboenden 201812-13

Beslutet skickas till
•

Kommunrevisionen
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•
•
•

Sektor Säbo
Sektor LSS
Myndighetsenheten
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§ 10

Dnr 01905-2018

Yttrande över revisionsrapport Granskning av LSS-verksamheten
På uppdrag av kommunens revisorer har Deloitte granskat om det finns
förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet i LSS-boenden, i
enlighet med gällande lagstiftning och fullmäktiges mål. Syftet har varit att
undersöka och bedöma förutsättningar för måluppfyllelse.
Revisionen bedömer att det finns mycket goda ambitioner inom
förvaltningen, och hög kompetens inom LSS-boenden, som verkar för
individens rättigheter till livskvalitet och goda förutsättningar för Vård- och
omsorgsnämnden att nå målen för verksamheten. Däremot överstiger
andelen beviljade insatser inom LSS jämförbara kommuner med 100
procent. Det finns signaler om risker i verksamheten som bör åtgärdas.
Vård- och omsorgsnämnden håller inte med revisionen i alla delar av
rapporten. Nämnden får nu möjlighet att yttra sig om resultaten av
granskningen senast den 14 februari 2019.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som
nämnden nu behöver ta ställning till.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
över kommunrevisionens granskning av LSS-verksamheten.

Underlag för beslut
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-21
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande, 2019-01-17
Kommunrevisionens rapport om granskning av LSS-verksamhet
2018-12-13
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Beslutet skickas till
•
•
•
•

Kommunrevisionen
Sektor Säbo
Sektor LSS
Myndighetsenheten
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§ 11

Dnr 00035-2019

Yttrande till revisionen - Granskning av
avgifter, ersättningar och uppföljning av
kostnader
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av Vård- och
omsorgsförvaltningens rutiner och arbetssätt när det gäller avgifter, ersättningar och uppföljning av kostnader.
Den 22 november 2018 skickade revisionen sina synpunkter till
förvaltningschefen. De begärde att Vård- och omsorgsnämnden skulle yttra
sig över synpunkterna.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag daterat den 23
januari 2019 till sitt yttrande över kommunrevisionens synpunkter.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-24

Beslutet skickas till
•

Kommunrevisionen
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§ 12

Dnr 00033-2019

Vård- och omsorgsförvaltningens och
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens
gemensamma handlingsplan för
strategiska utvecklingsområden 2019–2022
I november 2018 hade Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden ett
gemensamt sammanträde, precis som de tre föregående åren. Då fick
ledamöterna diskutera viktiga gemensamma utvecklingsområden för den
kommande mandatperioden. Utifrån den diskussionen har förvaltningarna
identifierat ett antal gemensamma strategiska utvecklingsområden som berör
båda nämndernas ansvarsområden och uppdrag.
Vård- och omsorgsförvaltningen och Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen samverkar sedan tidigare på ett strukturerat
sätt. En gemensam handlingsplan kan ytterligare bidra till ett givande
samarbete mellan nämnderna och förvaltningarna under den nya
mandatperioden.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Socialoch arbetsmarknadsförvaltningen utforma en handlingsplan för
gemensamma strategiska utvecklingsområden åren 2019–2022.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-23

Beslutet skickas till
•
•

Förvaltningschef
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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§ 13

Dnr 00014-2019

Val av ledamöter till arbetsutskottet 20192022
Kommunfullmäktige har beslutat att Vård- och omsorgsnämnden ska ha ett
arbetsutskott som ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. Syftet med
utskottet är att nämnden ska få en bättre kontroll på den ekonomiska
styrningen och uppföljningen.
Förutom att nämnden ska utse vilka som ska sitta i utskottet ska den även
utse vem som ska vara ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet
fastställer själv när, och hur ofta, det ska träffas.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden utser ordförande, vice ordförande och
2:e vice ordförande till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet under
mandatperioden 2019–2022.
2. Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden utses till ordförande i
arbetsutskottet under mandatperioden 2019–2022.
3. Vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden utses till vice
ordförande i arbetsutskottet under mandatperioden 2019–2022.
4. Kholod Mahmood är personlig ersättare för Anton Waara i
arbetsutskottet under mandatperioden 2019–2022. I andra hand är det
Anders Granbom som ersätter Anton, och i tredje hand är det Anna
Larsson.
5. Anders Granbom är personlig ersättare för Lise Hjemgaard Svensson
i arbetsutskottet. I andra hand är det Anna Larsson som ersätter Lise,
och i tredje hand är det Kholod Mahmood.
6. Anna Larsson är personlig ersättare för Lena Östling i arbetsutskottet.
I andra hand är det Anders Granbom som ersätter Lena, och i tredje
hand är det Kholod Mahmood.
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden utser ordförande, vice ordförande och
2:e vice ordförande till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet under
mandatperioden 2019–2022.
2. Vård- och omsorgsnämnden utser (1) XX, (2) XX och (3) XX till
ersättare i arbetsutskottet under mandatperioden 2019–2022.
3. Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden utses till ordförande i
arbetsutskottet under mandatperioden 2019–2022.
4. Vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden utses till vice
ordförande i arbetsutskottet under mandatperioden 2019–2022.

Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M, med bifall av Anton Waara, S:

Bifall till punkt 1, 3 och 4 i förvaltningens förslag till beslut, med följande
tillägg:
Kholod Mahmood är personlig ersättare för Anton Waara i arbetsutskottet
under mandatperioden 2019–2022. I andra hand är det Anders Granbom som
ersätter Anton, och i tredje hand är det Anna Larsson.
Anders Granbom är personlig ersättare för Lise Hjemgaard Svensson i
arbetsutskottet. I andra hand är det Anna Larsson som ersätter Lise, och i
tredje hand är det Kholod Mahmood.
Anna Larsson är personlig ersättare för Lena Östling i arbetsutskottet. I
andra hand är det Anders Granbom som ersätter Lena, och i tredje hand är
det Kholod Mahmood.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller yrkandet och finner att det blir
nämndens beslut.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-17
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Beslutet skickas till
•
•

Valda ledamöter
Administratör för förtroendemannaregistret Troman
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§ 14

Dnr 00012-2019

Val av ledamöter till Kommunala
pensionärsrådet 2019-2022
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för pensionärsorganisationer och Östersunds kommun. Syftet med rådet är att stärka
pensionärernas inflytande i kommunala frågor som rör deras intressen.
Rådet träffas 4 gånger per år och består av elva ledamöter och elva ersättare.
Tre av ledamöterna representeras av Vård- och omsorgsnämnden, Miljö- och
samhällsnämnden respektive Kultur- och fritidsnämnden. Varje nämnd väljer
själv vilka ledamöter som ska sitta med i rådet. Enligt Kommunala
pensionärsrådets reglemente bör det vara ordförande och vice ordförande
som representerar nämnderna.
Vård- och omsorgsnämnden behöver fatta beslut om vilka ledamöter som
ska vara nämndens representanter i pensionärsrådet under mandatperioden
2019–2022. Rådet träffas 4 gånger per år.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden väljs till ordinarie ledamot
i Kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2019–2022.
2. Vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden väljs till ersättare i
Kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2019–2022.

Förvaltningens förslag till beslut
1. XX väljs till ordinarie ledamot i Kommunala pensionärsrådet under
mandatperioden 2019–2022.
2. XX väljs till ersättare i Kommunala pensionärsrådet under
mandatperioden 2019–2022.
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Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M:

1. Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden väljs till ordinarie ledamot
i Kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2019–2022.
2. Vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden väljs till ersättare i
Kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2019–2022.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller Lise Hjemgaard Svensson yrkande
och finner att det blir nämndens beslut.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-17
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, fastställt 2010-11-04

Beslutet skickas till
•
•

Valda ledamöter
Administratör för förtroendemannaregistret Troman
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§ 15

Dnr 00013-2019

Val av ledamöter till Tillgänglighetsrådet
2019-2022
Det kommunala Tillgänglighetsrådet är ett organ inom kommunen som ska
stärka inflytandet i kommunala frågor för personer med
funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsrådet träffas 2–4 gånger per år och består av tolv ledamöter
och tolv ersättare. Fem av ledamöterna representeras av kommunala
nämnder och sju representeras av olika organisationer för personer med
funktionsnedsättning.
Nämnderna väljer själva vilka som ska sitta med i rådet. Enligt
Tillgänglighetsrådets reglemente bör det vara ordförande och vice
ordförande som representerar nämnderna i Tillgänglighetsrådet.
Vård- och omsorgsnämnden behöver fatta beslut om vilka ledamöter som
ska vara nämndens representanter i Tillgänglighetsrådet under
mandatperioden 2019–2022.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ordförande väljs till ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet under
mandatperioden 2019–2022.
2. Bendigt Eriksson väljs till ersättare i Tillgänglighetsrådet under
mandatperioden 2019–2022.

Förvaltningens förslag till beslut
1. XX väljs till ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet under
mandatperioden 2019–2022.
2. XX väljs till ersättare i Tillgänglighetsrådet under mandatperioden
2019–2022.
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Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M:

Ordförande väljs till ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet under
mandatperioden 2019–2022.
Britt Wikman, S:

Bendigt Eriksson väljs till ersättare i Tillgänglighetsrådet under
mandatperioden 2019–2022.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller Lise Hjemgaard Svenssons yrkande
och finner att det blir nämndens beslut.
Ordförande frågar om nämnden bifaller Britt Wikmans yrkande och finner
att det blir nämndens beslut.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-17
Reglemente för kommunala Tillgänglighetsrådet, fastställt 2010-11-0

Beslutet skickas till
•
•

Valda ledamöter
Administratör för förtroendemannaregistret Troman
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§ 16

Dnr 00011-2019

Val av ledamöter till Vård- och
omsorgsnämndens budget- och
utvecklingsgrupp 2019–2022
Vård- och omsorgsnämnden utser inför varje mandatperiod en budget- och
utvecklingsgrupp som ska arbeta med planering av budget- och
utvecklingsfrågor inom nämndens ansvarsområde. Budgetgruppen fungerar
även som styrgrupp i olika strategiska frågor.
En ny budget- och utvecklingsgrupp föreslås bildas för mandatperioden
2019–2022. Utöver presidiet bör ytterligare tre ledamöter utses. Från
förvaltningens sida kommer förvaltningschefen och eventuellt andra berörda
tjänstemän att delta när budget- och utvecklingsgruppen träffas.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Till ledamöter i budget- och utvecklingsgruppen för mandatperioden 2019–
2022 utses ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande, Anders
Granbom och Johan Flander.

Förvaltningens förslag till beslut
Till ledamöter i budget- och utvecklingsgruppen för mandatperioden 2019–
2022 utses ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande, XX, XX och
XX.

Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M:

Till ledamöter i budget- och utvecklingsgruppen för mandatperioden 2019–
2022 utses ordförande, 2:e vice ordförande och Anders Granbom.
Britt Wikman, S:

Till ledamöter i budget- och utvecklingsgruppen för mandatperioden 2019–
2022 utses vice ordförande och Johan Flander.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller Lise Hjemgaard Svenssons yrkande
och finner att det blir nämndens beslut.
Ordförande frågar om nämnden bifaller Britt Wikmans yrkande och finner
att det blir nämndens beslut.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-17

Beslutet skickas till
•
•

Valda ledamöter
Administratör för förtroendemannaregistret Troman
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§ 17

Dnr 00015-2019

Val av ledamöter till Vård- och
omsorgsnämndens Dialoggrupp LSS
2019–2022
Dialoggrupp LSS är ett samrådsorgan som funnits sedan 1997.
Dialoggruppen är ett organ för samråd, dialog och ömsesidig information
mellan brukarorganisationer och Vård- och omsorgsnämnden med
förvaltning.
Dialoggruppen träffas fyra gånger per år för att diskutera olika frågor som
rör personer med funktionsnedsättning. Enligt dialoggruppens arbetsordning
ska Vård- och omsorgsnämnden utse två ledamöter och två ersättare till
dialoggruppen.
Vård- och omsorgsnämnden behöver nu fatta beslut om vilka ledamöter som
ska vara representanter i dialoggruppen under mandatperioden 2019–2022.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet bordläggs till nästa möte för att Vård- och omsorgsnämnden med
förvaltning ska hinna ha en diskussion med föreningsrepresentanterna i
Dialoggruppen om vilka ledamöter som ska representera nämnden i
Dialoggruppen.

Förvaltningens förslag till beslut
1. XX och XX utses till ordinarie ledamöter i Dialoggrupp LSS under
mandatperioden 2019–2022.
2. XX och XX utses till ersättare i Dialoggrupp LSS under
mandatperioden 2019–2022.

Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M:
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Ärendet bordläggs till nästa möte för att Vård- och omsorgsnämnden med
förvaltning ska hinna ha en diskussion med föreningsrepresentanterna i
Dialoggruppen om vilka ledamöter som ska representera nämnden i
Dialoggruppen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller Lise Hjemgaard Svenssons yrkande
och finner att det blir nämndens beslut.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-17
Arbetsordning för Dialoggrupp LSS

Beslutet skickas till
•

Dialoggrupp LSS

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

Sida

33(40)

Protokoll från Vård- och
omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-01-31

§ 18

Dnr 00009-2019

Val av ledamöter med särskilt ansvar för
Barnkonventionens efterlevnad 2019
Kommunstyrelsen beslutade år 2006 att det i varje nämnd ska finnas två
förtroendevalda med uppdrag att särskilt bevaka att barnkonventionens
intentioner efterlevs i de kommunala besluten. En av de förtroendevalda ska
representera den politiska majoriteten och en ska representera oppositionen.
Vård- och omsorgsnämnden behöver fatta beslut om vilka två ledamöter som
ska ha särskilt ansvar för att bevaka barnkonventionens efterlevnad under
2019. Från och med år 2020 kommer barnkonventionen att bli lag och då
behöver nämnden inte längre ha några utsedda ledamöter med ansvar för
barnkonventionens efterlevnad.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämnden utser Marianne Norin och Maria Larm att, utifrån
barnkonventionens intentioner, verka för att nämnden tillgodoser
barns rättigheter samt utvecklar en levande dialog med barn.
2. De valda representanterna ska ges möjlighet till utbildning för att
kunna utföra sitt uppdrag.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Nämnden utser XX och XX att, utifrån barnkonventionens
intentioner, verka för att nämnden tillgodoser barns rättigheter samt
utvecklar en levande dialog med barn.
2. De valda representanterna ska ges möjlighet till utbildning för att
kunna utföra sitt uppdrag.

Förslag till beslut på mötet
Lise Hjemgaard Svensson, M:
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Bifall till förvaltningens förslag till beslut, med tillägget att nämnden utser
Marianne Norin att, utifrån barnkonventionens intentioner, verka för att
nämnden tillgodoser barns rättigheter samt utvecklar en levande dialog med
barn.
Britt Wikman, S:

Nämnden utser även Maria Larm att, utifrån barnkonventionens intentioner,
verka för att nämnden tillgodoser barns rättigheter samt utvecklar en levande
dialog med barn.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller Lise Hjemgaard Svenssons yrkande
och finner att det blir nämndens beslut.
Ordförande frågar om nämnden bifaller Britt Wikmans yrkande och finner
att det blir nämndens beslut.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2019-01-17
Kommunstyrelsens beslut om politiker med särskilt ansvar för
Barnkonventionens efterlevnad, 2006-06-29

Beslutet skickas till
•

Valda ledamöter
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§ 19

Dnr 00010-2019

Vård- och omsorgsnämndens plan för
uppföljning av verksamheten 2019
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 2019 som nämnden behöver ta ställning till.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för
uppföljning av verksamheten 2019.

Underlag för beslut
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-16
Vård- och omsorgsnämndens plan för uppföljning av verksamheten,
2019-01-16
Riktlinjer för uppföljning av kommunalt och privat driven
verksamhet, 2018-10-01

Beslutet skickas till
•
•
•
•
•

Uppdragsenheten
Sektorchef LSS
Sektorchef särskilt boende
Sektorchef hemtjänst
Sektorchef förvaltningsövergripande sektor
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§ 20

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.
Beslutsdatum
2018-12-12

2018-12-19
1-31
december
2018

2018-12-14
2018-12-07
2018-07-06

2019-01-17

2018-12-13

2019-01-21

Punkt i
delegationsBeskrivning av delegationsbeslut
bestämmelserna
10
Yttrande över klagomål på beslut om
rådgivning och annat personligt stöd
som inte har verkställts.
22
Nya beslutsattestanter 2018.
24-26, 77
Beslut om anställning av personal
inom Vård- och omsorgsförvaltningen,
och beslut om ersättning till
kontaktpersoner, under december
2018.
28
Överenskommelse med anställd om
anställningens upphörande.
28
Överenskommelse med anställd om
anställningens upphörande.
40
Direktupphandling av
trygghetsskapande teknik till det
särskilda boendet Solsången.
43
Komplettering till lex Maria-anmälan
enligt patientsäkerhetslagen som har
skickats till Inspektionen för vård och
omsorg.
43
Lex Maria-anmälan med utredning
enligt patientsäkerhetslagen som har
skickats till Inspektionen för vård och
omsorg.
50
Beslut om att inte inleda en
biståndsutredning enligt
socialtjänstlagen.
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2018-05-14

50

1-31
december

52-57

2019-01-14

59

2018-12-17

59

2018-12-04

59

1-31
december
2018

60-71

1-31
december
2018
2018-12-20

78

84

Beslut om att inte inleda en
biståndsutredning enligt
socialtjänstlagen.
Beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen under december
2018.
Utredning av en lex Sarahrapportering enligt socialtjänstlagen ärendet avslutas.
Utredning av en lex Sarahrapportering enligt socialtjänstlagen ärendet avslutas.
Utredning av en lex Sarahrapportering enligt socialtjänstlagen
som har skickats vidare till
Inspektionen för vård och omsorg.
Beslut om insatser enligt lagen om
stöd och service till vissa
funktionshindrade under december
2018.
Beslut om hemvårdsavgifter under
december 2018.

01901-2018

Yttrande över överklagan av beslut
om föreningsbidrag till extraordinär
aktivitet.

01904-2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av ovanstående
delegationsbeslut.
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§ 21

Dnr 00022-2019

Informations- och överläggningsärenden
1. Semesterresor med personalstöd för personer som bor i LSSbostad

När en person som bor i LSS-bostad vill åka på en semesterresa står
Vård- och omsorgsnämnden för personalens kostnader. Det är inte
särskilt vanligt i andra kommuner. Vård- och omsorgsförvaltningen
kan göra en sammanställning av hur det ser ut i andra kommuner.
Förvaltningen kan också ta reda på vilka konsekvenserna skulle få
om nämnden ändrade de nuvarande reglerna.
2. Sekretess inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden får grundläggande information om
sekretess. Ledamöter och ersättare skriver på en förbindelse om
tystnadsplikt.
3. Vård- och omsorgsnämndens årshjul

Vård- och omsorgsnämnden har ett årshjul där återkommande
besluts- och informationsärenden finns listade.
4. Vård- och omsorgsnämndens matråd

Vård- och omsorgsnämnden får information om hur deras matråd
fungerar och vilka som finns representerade där.
5. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2019

I början på varje år brukar Vård- och omsorgsnämnden besluta om de
ska dela ut ett kvalitetspris i slutet av året. De utser även vilka som
ska sitta med i juryn. Nämnden får veta hur juryarbetet och
utdelningen av priset brukar gå till.
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