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Dnr 00066-2022

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljningar 2022
Vård- och omsorgsnämnden tilldelas varje år en ekonomisk budgetram för sin
verksamhet. För att följa upp att verksamheten håller sin budget presenterar Vårdoch omsorgsförvaltningen vid varje nämndsammanträde en uppföljning av det
ekonomiska läget. Efter att nämnden godkänt månads-rapporten skickas den vidare
till Kommunstyrelsen.
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en månadsrapport till och med maj
2022 som nämnden behöver ta ställning till. Det periodiserade resultatet till och
med maj är 9,2 mnkr i överskott. För år 2021 var det periodiserade resultatet 14,8
mnkr i överskott för samma period. Prognosen för hela 2022 som förvaltningen
lämnar till och med maj är 0 mnkr.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med maj 2022 godkänns.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2022-06-14
Vård- och omsorgsnämndens månadsrapport till och med maj 2022

Beslutet skickas till
•
•

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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Dnr 00119-2022

Förlängning av kontrakt med Vardaga om driften på
Brunkullan Särskilt boende
Brunkullan är ett särskilt boende med 18 lägenheter. Vård- och omsorgsnämnden har
sedan 2016 ett kontrakt med Vardaga Äldreomsorg AB som gäller driften av det särskilda
boendet Brunkullan. Kontraktet gäller 5 år med möjlighet för kommunen att förlänga
ytterligare 2+1 år.
Kommunen har sedan tidigare förlängt kontraktet med två år enligt den option som finns i
kontraktet, till och med den 30 september 2023. Kommunen har option att förlänga avtalet
med samma villkor i ytterligare 1 år till den 30 september 2024. Därefter löper avtalet ut.
Meddelande om eventuell förlängning lämnas senast 12 månader innan kontraktet upphör.
Vård- och omsorgsnämnden behöver nu ta ställning till om kontraktet ska förlängas enligt
optionen i kontraktet

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden förlänger avtalet, med Vardaga Äldreomsorg AB, som
gäller drift av det särskilda boendet Brunkullan. Avtalet förlängs med oförändrade villkor
i 1 år, till och med den 30 september år 2024. Avtalet upphör därefter.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen ett uppdrag att starta en ny upphandling
som gäller driften av Brunkullan efter att nuvarande avtal upphör.

Reservation/Protokollsanteckning
Hanne Krogfjord (V) lämnar följande anteckning till protokollet:
- Vänsterpartiet anser att vård och omsorg ska drivas i egen regi, men på grund av
rådande omständighet accepterar vi att Vardaga Äldreomsorg AB får driva Brunkullan
SÄBO tills avtalet upphör 30 september 2024.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2022-06-07
Förslag till avtalsförlängning med Vardaga äldreomsorg AB 2022-06-07

Beslutet skickas till
•
•

Vardaga Äldreomsorg AB
Uppdragsenheten
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Dnr 00118-2022

Förlängning med Förenade Care om driften på
Rådmansgatan och Sjöängen särskilda boenden
Rådmansgatan är ett särskilt boende på Frösön med 34 lägenheter. Sjöängen ligger i
Lugnvik och rymmer 20 lägenheter.
Sedan 2016 har Vård- och omsorgsnämnden avtal med Förenade Care AB som gäller
driften av de särskilda boendena Rådmansgatan och Sjöängen. Avtalet gäller 5 år med
möjlighet för kommunen att förlänga ytterligare 2+1 år.
Kommunen har sedan tidigare förlängt avtalen med två år, enligt den option som finns i
avtalen, till och med den 30 september 2023. Kommunen har option att förlänga avtalen
med samma villkor i ytterligare 1 år till den 30 september 2024. Därefter löper avtalet ut.
Kommunen är skyldig att lämna besked till leverantören om eventuell förlängning senast
12 månader innan avtalet utgång.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden förlänger avtalet med Förenade Care AB som gäller driften
av det särskilda boendet Rådmansgatan. Förlängningen sker på oförändrade villkor från
grundavtalet och gäller i ett år, i enlighet med den option som finns i nuvarande avtal, till
och med 2024-09-30. Avtalet upphör därefter.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen ett uppdrag att starta en ny upphandling
som gäller driften av Rådmansgatan efter det att nuvarande avtal upphör.
3. Vård- och omsorgsnämnden förlänger inte avtalet med Förenade Care AB som gäller
driften av det särskilda boendet Sjöängen. Nuvarande avtal upphör 2023-09-30.
Motivering
Vård- och omsorgsnämnden ska säkerställa att det finns lägenheter inom särskilt boende
för äldre som håller god kvalitet.
Sjöängens särskilda boende är generellt mycket trångt och slitet och kräver omfattande
renoverings- och underhållsåtgärder. I dagsläget bedömer Vård- och
omsorgsförvaltningen att Sjöängen bör avvecklas alternativt evakueras för att möjliggöra
en omfattande renovering, om det ska finnas kvar som särskilt boende. Nämnden har
möjlighet att göra detta i samband med att Bangårdsgatans särskilda boende öppnar och
avtalet med Förenade Care upphör.

Reservation/Protokollsanteckning
Hanne Krogfjord (V) lämnar följande anteckning till protokollet:
- Vänsterpartiet anser att vård och omsorg ska drivas i egen regi, men på grund av
rådande omständighet accepterar vi att Förenade Care får driva Rådmansgatan SÄBO
tills avtalet upphör 30 september 2024.
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Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-07

Beslutet skickas till
•

Förenade Care AB
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Dnr 00051-2022

Ökad valfrihet inom hemtjänsten i hela kommunen (LOV)
Sedan 2010 har Östersunds kommun haft valfrihet inom hemtjänsten, i olika omfattning.
Valfrihetssystemet innebär att medborgare kan välja vem som ska utföra de olika
tjänsterna.
Kommunfullmäktige har gett Vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att utreda
möjligheterna för att öka valfriheten i hemtjänsten i hela kommunen.
Vård- och omsorgsförvaltningen har under en längre tid utrett möjligheterna att öka
valfriheten inom hemtjänsten och lämnar nu ett förslag som nämnden behöver ta ställning
till.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.) Nämnden ställer sig principiellt positiv till införandet av LOV inom hemtjänsten där
det ännu inte finns så att hela kommunen ges valfrihet.
2.) Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till
ramavtalsupphandling inom LOU som tar höjd för de faktorer som man bedömer att
nämnden behöver ta ställning till och som leverantören av tjänsten behöver uppfylla sett
till geografiska förutsättningar och rådande efterfrågan.
3.) Nämnden ger Förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en reviderad och mer tydligt
specificerad kostnadskalkyl baserat på vad som tas fram i förslaget till upphandling i
punkten 2 samt vilka delar som kan genomföras som kommande uppdrag inom vård-och
omsorgsnämnden och vilka eventuella kostnader som behöver tas som särskilda
budgetäskanden.
4.) Förvaltningschefen ges i uppdrag att redovisa de totalkostnader för hemtjänsten som
finns för de geografiska delar av kommunen som idag inte omfattas av LOV.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens utredning om valfrihet i hela
kommunen och godkänner denna.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte gå vidare med förslaget om ökad valfrihet i
hemtjänsten inom hela kommunen.
Motivering: Vård- och omsorgsnämnden ser inte att det finns möjligheter att öka
valfriheten inom hemtjänsten i hela kommunen inom befintlig ram. Detta på grund av
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ökade kostnader för framför allt resor, miljöpåverkan, merkostnad för egen regi och
legitimerad personal.

Yrkanden
Ordförande Lise Hjemgaard Svensson (M) lämnar följande yrkande:
1.) Nämnden ställer sig principiellt positiv till införandet av LOV inom hemtjänsten där
det ännu inte finns så att hela kommunen ges valfrihet.
2.) Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till
ramavtalsupphandling inom LOU som tar höjd för de faktorer som man bedömer att
nämnden behöver ta ställning till och som leverantören av tjänsten behöver uppfylla sett
till geografiska förutsättningar och rådande efterfrågan.
3.) Nämnden ger Förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en reviderad och mer tydligt
specificerad kostnadskalkyl baserat på vad som tas fram i förslaget till upphandling i
punkten 2 samt vilka delar som kan genomföras som kommande uppdrag inom vård-och
omsorgsnämnden och vilka eventuella kostnader som behöver tas som särskilda
budgetäskanden.
4.) Förvaltningschefen ges i uppdrag att redovisa de totalkostnader för hemtjänsten som
finns för de geografiska delar av kommunen som idag inte omfattas av LOV.

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot inlämnat yrkande och finner att
nämnden beslutar enligt yrkandet. Omröstning begärs och genomförs.

Omröstningsordning
Följande propositionsordning fastställs:
Ja-röst för förvaltningens förslag till beslut.
Nej-röst för antagande av Lise Hjemgaard Svenssons (M) yrkande.

Omröstningsresultat
Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar Vård- och omsorgsnämnden enligt Lise
Hjemgaard Svenssons (M) yrkande. Tabellen visar hur ledamöterna röstat.
Ledamöter/tjänstgörande ersättare
Lise Hjemgaard Svensson (M)
Maj-Britt Olofsson (KD)
Margareta Lindhagen (C)
Joel Nordkvist (M)

Ja-röst

Nej-röst
Nej
Nej
Nej
Nej
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Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Reservation/Protokollsanteckning
Hanne Krogfjord (V) lämnar reservation för den vänsterpartistiska partigruppen i Vård- och
omsorgsnämnden med följande motivering:
- Vänsterpartiet säger nej till att införa LOV inom hemtjänsten i hela kommunen på
grund av alla negativa konsekvenser ett sådant beslut medför, med bland annat
avsaknad av legitimerad personal hos privata utförare, markant ökade kostnader för
kommunen och ökad miljöpåverkan med bl.a. högre koldioxidutsläpp.

Bendigt Eriksson (S) lämnar reservation för den socialdemokratiska partigruppen i Vård- och
omsorgsnämnden med följande motivering:
- En gedigen utredning har genomförts som visar att kvalitén på hemtjänsten i de mest
avlägsna kommundelarna inte odelat påverkas till det bättre utan i stället medverkar
till misshushållning av skattebetalarnas pengar. Det genererar i dagsläget enligt
beräkning en kostnad av cirka 15 miljoner kronor. Extra resor av flera utförare till de
yttersta kommundelarna medverkar också till ytterligare klimatpåverkan samt
försämring av hemtjänstpersonalens arbetsmiljö på så sätt att de behöver ägna ännu
mer tid till bilåkning.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-25

Beslutet skickas till
•

Kommunstyrelsen
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Dnr 00062-2022

Uppföljande granskning av LSS inklusive ej verkställda
beslut
Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av LSS inklusive ej verkställda
beslut. Deras bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har vidtagit vissa åtgärder men
att det återstår en del arbete med bland annat uppföljningar och personalomsättning. Vårdoch omsorgsnämnden ska senast den 30 juni 2022 redovisa vilka åtgärder som vidtagits
med anledning av granskningen. 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 uppföljande granskning av LSS-verksamheten.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2022-06-07
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande, 2022-06-07
Kommunrevisionens rapport uppföljande granskning, 2022-02-17
Kommunrevisionens begäran om redovisning av åtgärder 2022-02-17
Vård- och omsorgsförvaltningens beslut, 2019-02-07
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande, 2019-01-17
Kommunrevisionens rapport om granskning av LSS-verksamhet 2018-12-13

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Kommunrevisionen
Sektor SÄBO
Sektor LSS
Myndighetsenheten
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Dnr 00130-2022

Remiss gällande språkkrav för anställning och arbete
inom välfärdsyrken
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp föreslår i en motion den 5 juli 2020 att
kommunen ska följa Socialstyrelsens rekommendationer om krav på språkkunskaper.
Sammanfattningsvis föreslår Sverigedemokraterna att:
•
•
•

Östersunds kommun framöver skall följa Socialstyrelsens rekommendationer om
språkkunskaper vid anställning inom välfärdsyrken.
Östersunds kommun snarast tar fram ett språktest som kan styrka tillräckliga
kunskaper i det svenska språket.
Östersunds kommun snarast tar fram en plan för att befintlig personal som saknar
tillräckliga kunskaper i svenska får en utbildning som säkerställer att kraven
uppfylls.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har yrkat på att ärendet återremitteras till Vårdoch omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för möjlighet till yttrande.
Yttrande från Vård- och omsorgsnämnden ska skickas in till
Kommunledningsförvaltningen senast den 30 september 2022.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden delar Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut om
att avslå motionen om att införa språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken.
Vård och omsorgsnämnden vill tillägga att kommunen inte bör skapa egna lösningar utan
följa kommande nationella direktiv. Detta med anledning av de pågående nationella
besluten och satsningarna som gäller språkkompetens inom äldreomsorgen.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-17
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-10-05 §329
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-09-04 §170
Motion Inför språkkrav inom välfärdsyrken, Sverigedemokraterna, 2020-07-05

Beslutet skickas till
•
•

Kommunledningsförvaltningen
Sverigedemokraterna
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Dnr 00058-2022

Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens
internkontrollplan T1 2022
Varje nämnd är enligt kommunallagen skyldig att upprätta en internkontroll för att följa
upp att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Nämnden ska årligen fastställa
en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar.
Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå att
allvarliga fel och brister inträffar.
Internkontrollplanen ska följas upp i samband med prognos 1, prognos 2 och bokslut
2022.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2022.

Underlag för beslut
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2022-06-07
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2022
Uppföljning av Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2022

Beslutet skickas till
•

Säkerhetssamordnare
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Dnr 00260-2021

Revisorernas grundläggande granskning av Vård- och
omsorgsnämnden 2021
Kommunrevisionen har genomfört sin årliga grundläggande granskning. Syftet med
granskningen är att undersöka om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, om
verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen
varit tillräcklig.
Resultatet av granskningen av Vård- och omsorgsnämnden visar att nämnden i huvudsak
har bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Däremot finns
brister gällnade den interna kontrollen, kommunrevisionen rekommenderar därför att:
•

•

Säkerställa att uppföljning av internkontrollplanen sker i enlighet med riktlinjerna
för intern styrning och kontroll, dvs. att den fastställs innan februari och att det finns
protokollsnoteringar från samtliga uppföljningar.
Säkerställa att delegationsbeslut alltid anmäls vid nästkommande nämndsmöte.

Svar ska lämnas till kommunrevisionen senast den 15 augusti 2022.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar följande åtgärder:
Internkontrollplanen grundar sig på verksamheternas riskanalyser. Riskanalyserna behöver
färdigställas för att sedan sammanställas och skapa en förvaltningsgemensam riskanalys
där de mest kritiska riskerna prioriteras. Anledningen till försenat framtagande av
internkontrollplan de senaste två åren grundar sig i den ökade arbetsbelastningen för
chefer inom förvaltningen på grund av coronapandemin.
Förvaltningen har arbetat fram ett nytt arbetssätt gällande utformning av
internkontrollplanen. Det nya arbetssättet innebär bland annat att förvaltningens
säkerhetssamordnare ansvarar för framtagandet av internkontrollplanen. Tidigare
ansvarade förvaltningens ekonomichef för framtagandet. Intentionen med det nya
arbetssättet är att säkerställa att framtagandet sker i tid (innan februari) och att uppföljning
görs tre gånger per år i enlighet med riktlinjerna för intern styrning och kontroll.
Vad gäller säkerställandet av anmälan av delegationsbeslut har nämndsekreterare vid
förvaltningen utbildat förvaltningsledning gällande rutiner, arbetsgång inom
delegationsordning och regelverk. Därtill har en informationssida publicerats på Insidan
(kommunens intranät) innehållandes bland annat en utbildningsfilm avseende delegering.
Utbildning och information kring delegationsbeslut fortsätter löpande.
Förvaltningsledningen kommer att fortsatt arbeta för att säkerställa att delegationsbeslut
anmäls vid nästkommande nämndsmöte.
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Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Godkänna de redovisade åtgärderna.
2. Överlämna redovisade åtgärder till kommunrevisionen.

Underlag för beslut
•
•

Tjänsteskrivelse - Grundläggande granskning av Vård- och omsorgsnämnden 2021.
Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Vård- och omsorgsnämnden 2021.

Beslutet skickas till
•

Kommunrevisionen
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Dnr 00142-2022

Remiss - Riktlinje, drift av gator, vägar och parkering
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss 24 april 2022 gällande riktlinje för
drift av gator, vägar och parkeringar. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra den politiska
ambitionen gällande väghållningen i Östersunds kommun.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag daterat den 1 juni 2022 till
yttrande över ”Remiss - Riktlinje för drift av gator, vägar och parkeringar”.

Underlag för beslut
•
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 220607
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande över förslag till riktlinje, 220601
Tekniska nämndens remissversion – Riktlinje för drift av vägar, gator och
parkeringar, 220425

Beslutet skickas till
•

Tekniska nämnden
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Dnr 00025-2022

Anmälan av delegationsbeslut till Vård- och
omsorgsnämnden 2022
Punkt i
delegationsbestämmelserna

Beslutsdatum

Beskrivning av delegationsbeslut

1.

A1

2.

A1

3.
4.

A13
A24

5.

E5

6.

S1

7.

S3

8.

S3

9.

S3

10.

S3

11.

S3

12.

S3

13.

S3

14.

S3

15.

S3

16.

S3

17.

S3

2022-06-09 Stängning av dagverksamhet på Södra
Strand och Jamtli
2022-06-09 Ordförandebeslut – Remiss, detaljplan
Skjutbanan
2022-05-17 Personuppgiftsbiträdesavtal
2022-05-19 Svar på begäran om handlingar och
uppgifter efter klagomål
2022-05-19 Ändring gällande överförda medel till
Tekniska nämnden
2022-06-09 Yttrande med anledning av ej verkställt
beslut om Daglig verksamhet
2022-06-09 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-06-01 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-06-01 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-05-31 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-05-31 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-05-25 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-05-18 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-05-16 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-05-16 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-05-16 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
2022-05-16 Beslut om att inte inleda en utredning
om bistånd enligt socialtjänstlagen
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00168-2022
00164-2022
00146-2022
00121-2022
00150-2022
00129-2022
00167-2022
00163-2022
00162-2022
00161-2022
00158-2022
00157-2022
00149-2022
00154-2022
00153-2022
00152-2022
00148-2022
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Punkt i
delegationsbestämmelserna

Beslutsdatum

18.
19.

S12
S12

20.

S12

21.

S12

22.

P1 – P4, P10

23.

24.

S5 – S10,
S18,
S22 –S23
S12 – S24

2022-06-09 Lex Sarah-anmälan och utredning
2022-05-23 Lex Sarah-utredning – ärendet skickas
inte vidare till Inspektionen för vård och
omsorg
2022-05-20 Lex Sarah-utredning – ärendet skickas
inte vidare till Inspektionen för vård och
omsorg
2022-05-17 Komplettering till yttrande lex Sarahanmälan
Maj 2022
Beslut om anställning av personal inom
Vård- och omsorgsförvaltningen
Maj 2022
Beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen

25.

S30

Maj 2022
Maj 2022

Beskrivning av delegationsbeslut
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Diarienummer

00165-2022
00147-2022

00137-2022

00074-2022

Beslut om insatser enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Beslut om hemvårdsavgifter

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-10
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Dnr 00026-2022

Vård- och omsorgsnämndens informations- och
överläggningsärenden 2022
Status inför sommaren 2022
Tf. verksamhetschef Eric Jibor, enhetschef Else-Marie Eriksson, enhetschef Maria Ahnlund
och sektorchef Kirsi Heini lämnar information om status inför sommaren.
Verksamheterna har en personalbrist inför sommaren, såväl för hemtjänst och särskilt
boende som för LSS-bostäder.

Information från SOSAM & SVOM
Ordförande Lise-Hjemgaard Svensson (M) lämnar information avseende sammanträden för
SOSAM & SVOM. Sammanträde ägde rum den 3e juni 2022. Vid mötet behandlades bland
annat frågor om höjning av milersättning för familjehem, samverkansavtalet med regionen
och nytt kommunalförbund i Jämtland/Härjedalen. Vid sammanträdet lämnades även en
redovisning av Centrum mot våld och hur deras arbete fortskrider.

Rapportering från gemensam beredning med KFN
Ordförande Lise-Hjemgaard Svensson (M) lämnar information om gemensam
presidieberedning med Kultur- och fritidsnämnden. Bland annat diskuterades anställning av
aktivitetssamordnare och vilken funktion denne skulle fylla. Vidare diskuterades
gemensamma arbetet kring Special Olympics samt ett nytt upplägg för det Kommunala
pensionärsrådets (KPR) sammanträden.

Rapportering från gemensam beredning med MSN och TN
Ordförande Lise-Hjemgaard Svensson (M) lämnar information om gemensam
presidieberedning med Miljö- och samhällsnämnden (MSN) och Tekniska Nämnden (TN).
Bland annat diskuterades lokalförsörjningsprocessen, inlämnade behov från Vård- och
omsorgsförvaltningen, bostadsplaneringsprogrammet, gemensamt avtal för samverkan
mellan VON, TN och MSN samt genomlysning av kravställningar för byggnationer inom
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Genomlysning av kravställningen
kommer att lyftas till nämnden för information.

Presentation del 2 av köksutredningen ”Framtidens
måltidslösningar”
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Nutritionsansvarig dietist Birgitta Nilsson och Miljösamordnare Alexander Håkansson
lämnar information om köksutredningen ”Framtidens måltidslösningar”.
Bland annat lämnas information om;
- Uppdraget och dess innebörd samt nuvarande matlagningskoncept.
- Vad de äldre tycker om maten.
- Vilka mjuka värden verksamheten behöver beakta vid olika måltidslösningar.
- Resultatet av in- och omvärldsbevakningar avseende kommunala måltidslösningar.
- Förslag till vidare utredning om rörliga kockar.
- Undersökning tillsammans med måltidsservice om hur vi kan nyttja våra
tillagningskök.
- Hur vi i framtiden ska använda Sollidenköket efter renoveringsarbetet genomförts.

Övriga frågor
Inga övriga frågor lyfts under sammanträdet.
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