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Agneta Falke, sekreterare
Justerat den 26 januari 2015

Gunhild Wallin, ordförande

Per-Anders Lundin (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 januari 2015.

§ 1 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Att justera dagens protokoll föreslås som ordinarie Per-Anders Lundin (M)
med Johanna Reimfelt (M) som ersättare. Justering skall ske den 26 januari
kl. 13.00.
Beslut
Nämnden beslutar
- Per-Anders Lundin (M) utses att justera dagens protokoll. Johanna
Reimfelt (M) utses till ersättare. Justering skall ske den 26 januari kl. 13.00.

§ 2 Godkännande av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Inga förändringar görs i ärendelistan.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.

§ 3 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan om jäv tas till protokollet.
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§ 4 Presentation och kort information om nämndens
ansvarsområden
Handläggare: Tommy Henningsson, Gunhild Wallin, Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Presentation om nämndens ansvarsområden samt presentation av ledamöter
och tjänstemän.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 5 Delegationsförteckning för Vård och omsorg
Ärendenummer: Vv 469/2014
Handläggare: Agneta Falke
Ärendebeskrivning
Med stöd av 6 kap. §§ 33-38 Kommunallagen samt § 24 Hälso- och
sjukvårdslagen kan nämnden uppdra åt en ledamot eller en ersättare eller åt
en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. Delegationen gäller tills vidare, men med rätt för
nämnden att vid alla tidpunkter göra de förändringar som kan vara
nödvändiga genom att ansvarsområden ändras mellan kommunala
nämnder/förvaltningar, tjänsters innehåll förändras, eller genom förändring
till följd av andra beslut i nämnden, samt av annat skäl. Beslut som har
fattats på delegation ska anmälas till nämnden på nästkommande
nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
Delegationsförteckning för Vård och omsorg, 2015-01-02
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Delegationsförteckning för Vård och omsorg antas.
Nämndens behandling
Efter påpekande och förslag från Per-Anders Lundin (M) förslår
ordföranden ett tillägg i anmärkningsrutan under p 6.7: "Samråd ska ske
med förvaltningschef och ordförande/presidie innan yttrandet skickas in".
Härutöver ska förkortningarna MAS/MAR/SAS förklaras i handlingen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Delegationsförteckningen antas med tillägg under 6.7 i anmärkningsrutan:
"Samråd ska ske med förvaltningschef och ordförande/presidie innan
yttrandet skickas in" och att förklaringar av förkortningar MAS/MAR/SAS
skrivs in i förteckningen.
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§ 6 Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2016-2019 med
revidering 2015
Ärendenummer: Vv 470/2014
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Lokal- och bostadsförsörjningsplanen är en del av driftsnämndens budget
och verksamhetsplanering. Planen ska redovisa kort- och långsiktiga behov
av lokaler och boenden inom vård- och omsorgsförvaltningen vad gäller
förväntade volymökningar, nya verksamheter, organisationsförändringar
samt planerade förbättringar och renoveringar. Lokalbehovet avser såväl
lokaler för administration som verksamhetslokaler och olika boendeformer
för brukare. Planen ska uppdateras och revideras minst en gång per år av
planerare på förvaltningskontoret tillsammans med representanter från Vård
och omsorg. Nämnden tar beslut om förvaltningens behov av lokaler och
bostäder. Planen utgör ett underlag för den programövergripande lokal- och
bostadsförsörjningsplanen med investeringsprogram.
Beslutsunderlag
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2016-2019, 2015-01-02
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Lokal- och bostadsförsörjningsplan för Vård och omsorg 2016-2019 med
revidering 2015 antas.
2. Lokal- och bostadsförsörjningsplanen överlämnas till programnämnd
Social välfärd för vidare handläggning.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 7 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 471/2014
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, dvs. att delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på delegation
ska anmälas till nämnd.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i pärm som cirkulerar på nämndmötet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.
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§ 8 Kontaktpolitikerverksamhet
Ärendenummer: Vv 472/2014
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Under förra mandatperioden var nämnden indelad i ett antal
kontakt-politikergrupper som besökte olika verksamheter. Syftet med
kontakt-politiker-besöken var att ha samtal/dialog mellan politikerna i
nämnden och de anställda. Enheten som besöktes presenterade sin
verksamhet. De delade med sig av goda exempel samt redovisade områden
som man har problem med eller som behöver utvecklas. Genom besöken
fick nämnden en bild av hur verksamheten bedrivs och dess förutsättningar.
Efter besöket gav kontaktpolitikergruppen en kort redovisning på
nästkommande nämndmöte. Ordförande föreslår att nämnden även denna
mandatperiod delar in sig i kontaktpolitikergrupper och besöker/har dialog
med verksamheterna i förvaltningen. Indelning i grupper, arbetsordning etc.
föreslås diskuteras på kommande ordförandeberedning och sedan tas upp för
beslut i nämnden.
Beslutsunderlag
Syfte och förutsättningar för kontaktpolitikerverksamhet i Vård och omsorg
väster, 2014-09-18
Förslag till beslut
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 9 Val av ledamöter till lokala pensionärsrådet väster
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Det finns ett lokalt pensionärsråd kopplat till nämnden.
Pensionärsorganisationerna ska inkomma med nomineringar för medlemmar
i rådet inför nämndbeslut. Från nämnden ska utses ordförande samt en
ersättare från majoriteten och en ordinarie ledamot med en ersättare från
oppositionen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 10 Sammanhållen vård och omsorg - information om
resultat
Ärendenummer: Vö 148/2014
Handläggare: Elisabeth Liljekvist

5

Ärendebeskrivning
Muntlig information.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 11 Ledningssystem för kvalitet - information
Ärendenummer: Vö 52/2014
Handläggare: Eva C Källman
Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare tagit beslut om införandet av kvalitetsledningssystem
i förvaltningen (utifrån kraven från Socialstyrelsen 2011:9). För att det ska
vara möjligt att uppfylla kraven för ledning och styrning, kvalitetssäkring
och systematiskt förbättringsarbete med den storlek och komplexitet som
förvaltningen omfattar upphandlas nu ett IT-systemstöd för
kvalitetsledningssystem gemensamt för förvaltningarna inom
program-område Social välfärd (vård- och omsorgsförvaltningen,
förvaltningen för funktionshindrade, socialförvaltningen och
överförmyndarkansliet). Projektkostnaderna för upphandling av ITsystemstödet (FAS 1), anskaffnings- och driftskostnader för IT-systemstödet
för 2015 kommer att finansieras av Vård och omsorgs statliga
stimulansmedel om dessa tilldelas från Programnämnd social välfärd.
Förvaltningarna behöver därefter ta höjd för drifts- och systemförvaltningskostnader från och med budget 2016.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 12 Preliminärt bokslut 2014
Ärendenummer: Vv 462/2014
Handläggare: Susanne Söderberg
Ärendebeskrivning
Muntlig information.
Beslutsunderlag
Handling på bordet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
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- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 13 Information om TES-mobil
Ärendenummer: Sov 94/2014
Handläggare: Fredrik Bergström, Magdalena Haczkiewicz
Ärendebeskrivning
Information om projektgruppens arbete med att införa TES-mobil inom
hemtjänsten.
Tes mobil är ett system för dokumentation av tid och insatser. En
klisteretikett med en teknikstav i sätts upp i kundens hem. Den läses av med
en särskild telefon, en Tes-mobil, som garanterar säkerheten vid
informationsöverföringen. Ett besök som avser trygghetslarm,
servicetjänster eller omvårdnad börjar och slutar alltid med att telefonen
registrerar tiden hos kunden och kopplas till fakturan. Förutom att registrera
tid ger systemet hemvården möjligheter att ta del av uppdateringar av
kundernas behov, söka på adresser och på karta.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 14 Förvaltningschefens information
Handläggare: Tommy Henningsson
Ärendebeskrivning
Information om förvaltningens pågående arbete med att upprätta planer för
lokalförsörjning, tillsyn, IT och utveckling.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 15 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Den 5 februari är det ledamotsutbildning för förtroendevalda på Örebro
universitet. Den 11-12 mars planeras heldagsutbildning i samband med
nämndsammanträde, inklusive övernattning, i samarbete med Vård och
omsorg öster.

Ordförande påminner om att inkomstuppgift skall lämnas in till sekreteraren
om begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst görs.
Svar på frågan om hur rapportering av förlorad föräldrapenning skall göras
hänskjuts till sekreteraren att utreda.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 16 Inkomna skrivelser
Ärendebeskrivning
En sammanställning över inkomna skrivelser till nämnden perioden 201412-11 t o m 2015-01-07 redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna skrivelser redovisas i pärm som cirkulerar på
nämndmötet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 17 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga anmäls.
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