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Protokoll från Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-05-25

Plats och tid
November, Sollidenvägen 64 B, onsdagen den 25 maj 2022 kl 08:30 till 15:43

Paragrafer
§§ 27–31

Beslutande
Marianne Norin (C)
Johannes Andersson (C)
Lise Hjemgaard Svensson (M), Ordförande
Joel Nordkvist (M)
Maj-Britt Olofsson (KD), 2:e vice ordförande
Anton Waara (S), 1:e vice ordförande
Bendigt Eriksson (S)
Gudrun Olsson (S)
Britt Wikman (S) §§ 27- 29-31
Johan Flander (V)
Josefin Uno (C) tjänstgörande ersättare för Margareta Lindhagen (C)
Pontus Persson (S) tjänstgörande ersättare vid § 28 för Britt Wikman (S)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Salwa Fakr Eddine (M)
Gunnar Dovner (L)
Pontus Persson (S) §§ 27, 29–31
Marianne Stålberg (S) §§ 27, 29–31
Louise Sandgren (S)
Hanne Krogfjord (V)

Övriga närvarande
Robert Brandt, Förvaltningschef
Ulrika Nyberg, Biträdande Förvaltningschef (§§ 27–30 på plats och § 31 på distans)
Magnus Eriksson, Nämndsekreterare/Administratör
Mikael Hedström, Ekonomichef §§ 27, 31 (Deltar på distans)
Helena Wik, HR-konsult § 27 (Deltar på distans)
Tilda Langland, Kommunvägledare § 28 (Deltar på distans)
Börje Hoflin, Uppdragschef § 31
Ulrika Paulsson, Uppdragsstrateg § 31
Erik Alexandersson, Ensolution § 31
Andreas Johansson, Ensolution § 31
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Susanne Hoflin, Medicinskt ansvarig sjuksköterska § 31
Tommy Ceder, E-hälsostrateg § 31
Emma Fastén, Verksamhetsutvecklare § 31
Bodil Evertsson, Medicinskt ansvarig rehabiliterare § 31
Kristina Wallner, Myndighetschef § 31
Lena Hellberg, Verksamhetschef § 31
Patrik Larsson, Lokalsamordnare § 31
Ardian Isufi, Nämndsekreterare/Verksamhetsutvecklare

Utses att justera
Anton Waara (S)

Justering
Onsdag 2022-06-01 klockan 13:00

Underskrifter
Ordförande

Lise Hjemgaard Svensson (M)

Justerare

Anton Waara (S) samt Gudrun Olsson (S) som ersättare.

Sekreterare
Ardian Isufi

Protokollet är justerat. Justeringen av Vård- och omsorgsnämndens protokoll
2022-05-25 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.
Anslagstid:
Förvaringsplats:

2022-06-02 till och med 2022-06-24
Vård- och omsorgsnämnden
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Dnr 00139-2022

Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos 2022 för
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen har begärt in budgetuppföljning och prognos per den 30 april 2022 från
samtliga nämnder och styrelser. Vård- och omsorgsförvaltningens prognos för 2022 är en
budget i balans. Vård- och omsorgsnämnden behöver godkänna förvaltningens prognos.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning och prognos per den 30 april 2022
godkänns.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-17
Delårsrapport Tertial 1 2022, Vård- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas till
•

Kommunstyrelsen
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Dnr 00041-2022

Bidrag - Pensionärsföreningar och föreningar för personer
med funktionsnedsättning, verksamhetsåret 2021
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fördela ut bidrag till föreningar inom
nämndens verksamhetsområde. Ansökan om bidrag har inkommit från 18
pensionärsföreningar, 15 föreningar för personer med funktionsnedsättning, 5 Kultur- och
idrottsföreningar samt 3 föreningar för anhöriga och/eller personer som har en sjukdom
alternativt återhämtar sig från en sjukdom.
Vård- och omsorgsförvaltningen har sammanställt ett förslag till fördelning av
grundbidrag och verksamhetsbidrag för 2021 års verksamhet. Fördelningen har skett
utifrån de riktlinjer som Vård- och omsorgsnämnden har fastställt.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Pensionärsföreningar beviljas bidrag med 382 160 kronor, enligt förslag till fördelning
daterat 6 maj 2022.
2. Föreningar för personer med funktionsnedsättning beviljas bidrag med 276 050 kronor,
enligt förslag till fördelning daterat den 6 maj 2022.
3. Föreningar för anhöriga och/eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar
sig från en sjukdom bidrag med 18 300 kronor, enligt förslag till fördelning daterat 6 maj
2022.
4. Föreningar inom området kultur och fritid beviljas bidrag med 68 860 kronor, enligt
förslag till fördelning daterat 6 maj 2022.
5. Vård- och omsorgsnämnden betalar ut 20 kronor extra per medlem till de föreningar
som beviljats bidrag från nämnden, förutom till Paraplyorganisationen Funktionsrätt
Östersund som inte har några egna medlemmar samt de kultur och idrottsföreningar som
beviljats bidrag då dessa endast kan söka verksamhetsbidrag. Det blir totalt 182 400
kronor som finns i nämndens budget för föreningsbidrag.

Jäv
Marianne Ståhlberg (S) meddelar jäv och lämnar sammanträdesrummet.
Britt Wikman (S) meddelar jäv och lämnar sammanträdesrummet.

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-06
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•
•
•
•

Förslag till fördelning av bidrag till pensionärsföreningar, 2022-05-06
Förslag till fördelning av bidrag till föreningar för personer med
funktionsnedsättning, 2022-05-06
Förslag till fördelning av bidrag till föreningar inom området kultur och fritid, 202205-06
Förslag till fördelning av bidrag till föreningar för anhöriga och/eller personer som
har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom, 2022-05-06

Beslutet skickas till
•
•
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Berörda föreningar
Administratör vid Enheten för ledningsstöd
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Dnr 00135-2022

Uppdatering av Vård- och omsorgsnämndens
delegationsbestämmelser 2022
Vård- och omsorgsnämnden har rätt att delegera, det vill säga överlåta, viss beslutanderätt
till en ledamot eller ersättare i nämnden, eller till en tjänsteperson i kommunen. Vilka
ärenden, eller grupper av ärenden, som nämnden har valt att delegera framgår av
delegationsbestämmelserna.
Behov har uppdagats gällande uppdaterande av delegationsbestämmelserna.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden antar de uppdaterade delegationsbestämmelserna, daterade
2022-05-25.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att uppdatera och förvalta rutinen för
anmälan av delegationsbeslut till Vård- och omsorgsnämnden, så att den stämmer överens
med de aktuella delegationsbestämmelserna.

Underlag för beslut
•
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12
Delegationsbestämmelser för Vård- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas till
•

Myndighetsenheten
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Dnr 00025-2022

Anmälan av delegationsbeslut till Vård- och
omsorgsnämnden 2022
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt nämndens
delegationsbestämmelser. De besluten ska återredovisas till nämnden, men det innebär
inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot kan Vård- och
omsorgsnämnden återta delegeringen, eller själv fatta beslut i ett enskilt ärende genom att
ta över det.
Här nedanför redovisas de delegationsbeslut som har registrerats under perioden 21 april
2022 till 16 maj 2022.
Beskrivning av
delegationsbeslut

Diarienummer

1

Punkt i
Beslutsdelegationsdatum
bestämmelserna
A1
2022-05-12

Överlämnande av ärende till
Kommunfullmäktige

000902022

2

A4

2022-05-10

Ändringsbeslut efter överklagan

001362022

3

A11

2022-05-13

Remiss – Evenemangspolicy för
Östersunds kommun

001402022

4

A11

2022-05-13

Yttrande till Konkurrensverket
avseende nyttjanderätt till
regionens journalsystem

001222022

5

A13

2022-05-10

Personuppgiftsbiträdesavtal

000992022

6

H1

2022-04-25

Kompletterande yttrande lex
Maria anmälan

000842022

7

S3

2022-05-16

Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen

001452022

8

S3

2022-05-16

Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen

001442022

9

S3

2022-05-09

Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen

001342022
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10

S3

2022-05-09

Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen

001332022

11

S3

2022-05-09

Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen

001322022

12

S3

2022-02-09

001312022

13

S3

2022-04-22

14

S12

2022-05-09

Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen
Beslut om att inte inleda en
utredning om bistånd enligt
socialtjänstlagen
Lex Sarah-utredning – ärendet
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård och omsorg

15

S12

2022-04-29

Kompletterande yttrande lex
Sarah anmälan

000632022

16

S12

2022-04-25

Lex Sarah-utredning – ärendet
skickas inte vidare till
Inspektionen för vård och omsorg

001012022

17

P1 – P4, P10

April 2022

Beslut om anställning av personal
inom Vård- och
omsorgsförvaltningen

18

S5 – S10, S18,
S22 – S23

April 2022

Beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen

19

S12 – S24

April 2022

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

20

S30

April 2022

Beslut om hemvårdsavgifter

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten.
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Dnr 00026-2022

Vård- och omsorgsnämndens informations- och
överläggningsärenden 2022
1. Valfrihet i hemtjänsten i hela kommunen
Uppdragschef Börje Hoflin och uppdragsstrateg Ulrika Paulsson lämnar information
om valfrihet i hemtjänsten. Ärendet lyfts för information vid sammanträdet och
planeras att tas upp för beslut till nämndens sammanträde i juni 2022.
Förvaltningen har undersökt de faktiska antalet medborgare som har
hemtjänstinsatser på landsbygden. Områdena som har undersökts är Brunflo byar,
Fåker centrala, Fåker landsbygd, Orrviken, Häggenås samt Lit byar. Det rör sig om
totalt 120 medborgare. Ytterligare redovisas en karta över Östersunds kommun med
personer i åldrarna 75, 85 och 95 utmärkta.

2. Förlängning av Brunkullan, Rådmansgatan och Sjöängens
särskilda boenden
Uppdragschef Börje Hoflin och uppdragsstrateg Ulrika Paulsson informerar
nämnden om upphandling av särskilda boenden. Tidplan med potentiella aktiviteter
för respektive upphandling presenteras för nämnden. Ytterligare lämnas information
om vad respektive beslut innebär för avsedda verksamheter. Därutöver lämnas
information om kommunens möjligheter till att uppföra nya fastigheter för Vård- och
omsorgsnämndens verksamhet. Avslutningsvis informeras nämnden om kommunens
bostadsförsörjningsbehov.

3. Genomgång av kostnad per brukare (KPB, Ensolution)
Erik Alexandersson och Andreas Johansson från Ensolution lämnar information om
utfall för år 2021 gällande kostnad per brukare.
Inledningsvis redovisas information om utfallet för 2021 för insatser enligt SoL och
LSS inom funktionsstöd. Därefter redovisas information om kommunens kostnad
per brukare inom området äldreomsorg och hälso- och sjukvård för år 2021.
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4. Uppdatering av läget kring coronapandemin
Förvaltningschef Robert Brandt lämnar aktuell information kring förvaltningens
arbete med coronapandemin.
Från 23 maj används inte munskydd i förebyggande syfte inom Vård- och
omsorgsnämndens verksamheter. Alla verksamheter kan själva göra bedömning och
fatta beslut om munskydd fortfarande behövs.
Därtill informeras nämnden om att ingen smitta har rapporterats de senaste två
veckorna.
1:e vice ordförande Anton Waara (S) väcker fråga om arbetsskor till hälso- och
sjukvårdspersonal. Ärendet tas med till nästkommande sammanträde för nämnden.

5. Information om rådande restriktioner i vårdnära
verksamheter
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Hoflin lämnar information.
Vård- och omsorgsverksamheter är fortfarande anmälningspliktiga och
smittspårningspliktiga. Personal provtas vid uppvisande av symtom. Allmänna
munskyddsanvändningen försvinner. Symtomkontroll genomförs inte längre förutom
för de som har varit smittade eller umgåtts med någon som varit smittad. Till hösten
kommer medborgare som utgör riskgrupp bli erbjudna att ta fjärde dosen vaccin.

6. Uppföljning av plan för digitalisering och e-hälsa
E-hälsostrateg Tommy Ceder informerar nämnden om aktuella aktiviteter och
processer vad gäller digitalisering och e-hälsa.
Bland annat arbetar förvaltningen med aktiviteter inom följande områden:










Digital hemguide,
mobiltelefoner som arbetsverktyg inom LSS och SÄBO,
läkemedelssignering med appen MCSS,
digital kostregistrering,
digital tillsyn/larmsystem i särskilt boende,
Visningslägenhet som är till för att testa, visa och utbildas i ny teknik,
digitaliseringscoacher LSS,
säkra videomöten för verksamheter där det finns ett behov,
Bangårdsgatan SÄBO avseende fiber och larmsystemet.
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7. Uppföljning av frågan om lagerhållning av
sjukvårdsprodukter
E-hälsostrateg Tommy Ceder informerar om lagerhållning av sjukvårdsprodukter.
Regionen tittar på ett större samarbete med de övriga norrlandsregionerna vad gäller
lagerhållning och distribution av detta.
Tanken är att kommunen tillsammans med regionen ska tillhandahålla ett 14
dagarslager för skyddsutrustning. Regionen lagerhåller och kommunen avropar vid
behov. Diskussioner pågår gällande vad 14 dagarslagren ska innehålla.

8. Ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet
Verksamhetsutvecklare Emma Fastén och biträdande förvaltningschef Ulrika
Nyberg lämnar information om kvalitetsledningssystemet.
Ett ledningssystem är ett sätt att styra mot uppsatta mål. Vård- och omsorgsnämnden
har krav om att verksamheten ska ha ett ledningssystem för kvalitet. Ledningens
genomgång är förvaltningsledningens egenkontroll av ledningssystemet för kvalitet.
De fokusområden som ledningen undersökt närmre är resultat nöjda
medborgare/omsorgstagare, lagefterlevnad, avvikelsehantering, synpunktshantering,
resultat från förvaltningens riskanalys, kvalitets- och processmål, resultat av interna
revisioner, resultat från tillsyn av verksamheten samt ledningssystemets effektivitet.
Vidare redovisas ledningens beslut för respektive fokusområde.

9. Rapport från sociala samrådsgruppen
Ordförande Lise Hjemgaard Svensson (M) lämnar information om sociala
samrådsgruppens nästkommande sammanträde den tredje juni samt ärenden som
kommer att behandlas.

10.Kö till särskilda boenden och korttidsplatser
Medicinskt ansvarig rehabiliterare Bodil Evertsson informerar om hur köer till
särskilt boende och korttidsplatser ser ut. Idag ser kön till korttidsplatserna väldigt
bra ut samtidigt som kön till särskilda boendena är i ett normalläge.

11.Utskrivningsklara från sjukhuset
Medicinskt ansvarig rehabiliterare Bodil Evertsson samt myndighetschef Kristina
Wallner lämnar information om utskrivningsprocessen och utvecklingsområden för
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region Jämtland/Härjedalen och Östersunds kommun. Ytterligare lämnas
information om förbättringsarbeten som pågår i Östersunds kommun.

12.Lokalförsörjningsplan
Verksamhetschef Lena Hellberg och lokalsamordnare Patrik Larsson lämnar
information avseende nämndens långsiktiga och kortsiktiga behov av tomter och
lokaler. Ytterligare presenteras lokalförsörjningsplan för 2023–2025.
Förvaltningen jobbar aktivt med att förbättra processen genom
funktionsbeskrivningar och riskanalyser för lokalerna.
De beställningar förvaltningen gör på lokaler tillgodoses inte alltid. Detta kan
förklaras av olika orsaker såsom begränsad ekonomi, oroligt omvärldsläge,
samarbetshinder, leverantörsbrist med mera.
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