Vård- och omsorgsnämnd öster
Tid:

Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 14.00

Plats:

Ringgatan 32, lokal: Dojan (vänster), 3 tr

Marie Brorson
ordförande
070-586 40 09

OBS!
Av hänsyn till dem
som är allergiska /
överkänsliga:
Undvik dofter, tack!

Michaela Larsson
nämndsekreterare
tfn: 019-21 27 27

Gruppmöten:
S, KD och C måndag den 4/6 kl. 14.00-17.00, Ringgatan 32, lokal: kl. 14-15
Diamanten (1 tr), kl. 15-17 Galoschen (4 tr) samt
sammanträdesdagen kl. 13.00, Ringgatan 32, lokal: Galoschen (vån 4).
L, M och MP tisdag den 5/6 kl. 17.15, lokal: L:s kansli, Rådhuset.
________________________________________________________________________________

Ledamöter:

Ersättare:

Övriga:

Marie Brorson, (S) ordf.
Pell Uno Larsson (S)
Margareta Jansson (S)
Mayson Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Johan Arenius (KD), vice ordf.
Elin Adebo (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordf.
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Majlis Telemo (SD)
Tomas Fredriksson (MP)

Lars-Eric Johansson (S)
Silvia Assi (S)
Mats Bengtsson (S)
Christina Håkansson (KD)
Fehret Hatic (C)
Ann-Kristin Nyström (V)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Harbi Amir (MP)
Håkan Ullefors (L)

Annika Roman, förvaltningschef
Michaela Larsson, nämndsekreterare
Sahra Strandberg, verksamhetschef
Eva Jöbo, verksamhetschef
Margareta Dahlén, verksamhetschef
Tommy Ledin, ekonom
Hanna Richter, planerare
Åsa Erkers, projektledare
Birgit Henningsson, Kommunal
Ulrika Lindgjerdet, Kommunal

Förhinder anmäls till nämndsekreteraren på telefon 21 27 27 eller
e-post michaela.a.larsson@orebro.se

Vö 43/2018

Ärendelista

Vård- och omsorgsnämnd öster
Datum:
2018-06-07
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dojan vänster, Ringgatan 32

Kl. 14.00

1 Protokollsjustering
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 15 juni kl. 13.00.

2 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson

3 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson

4 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Kl. 14.10

5 Månadsrapport
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Det kommer inte att finnas någon slutgiltig rapport att presentera utan det
kommer att ske en muntlig redogörelse över hur prognosen ser ut för Vårdoch omsorgsnämnderna.
Utskick av månadsrapport kommer ske under v. 24.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
-Informationen tas till protokollet.
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Kl. 14.15

6 Ekonomi i balans
Handläggare: Eva Jöbo, Margareta Dahlén, Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna redovisar åtgärder för hur verksamheterna ska nå en
ekonomi balans.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
-Informationen om pågående åtgärdsarbete för att nå en ekonomi i balans
tas till protokollet.

Kl. 14.25

7 Åtgärder för en budget i balans
Ärendenummer: Vö 219/2018
Handläggare: Marie Brorson; Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd öster har valt att sammanställa skrivelsen
”Organisation och resursfördelningsmodellens konsekvenser för
driftsnämnderna inom vård- och omsorg” daterad 2018-06-04, samt föreslå
nämnden att skrivelsen skickas till programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
I skrivelsen adresseras de delar av arbetet med att få en budget i balans som
nämnden upplever försvåras av rådande resursfördelningsmodell och
därmed inte kan hanteras inom driftsnämndens eget beslutsmandat. Utöver
denna skrivelse har nämnden sammanställt ett antal åtgärder/uppdrag som
driftnämnden enligt rådande reglemente har möjlighet att besluta kring och
som nämnden önskar åtgärder kring från förvaltningens sida.
Kommunstyrelsen fattade den 5 juni beslut om att ge Kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett treårigt målinriktat strukturförändringsprogram för
hemvården. Vård- och omsorgsnämnd öster kommer att stödja det arbetet
och ovan angivna uppdrag ska ses som ett komplement till det arbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnd öster
Tjänsteskrivelse Programnämnd social välfärd
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnd östers förslag till beslut:
-Förvaltningschef ges i uppdrag att utifrån Kommunstyrelsens beslut den 5
juni om ett målinriktat strukturförändringsprogram för hemvården föra in
nämndens uppdrag ovan i arbetet.
-Förvaltningschef ska vid varje nämndsammanträde återkoppla till
Nämnden hur arbetet med det målinriktade strukturförändringsprogrammet
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fortgår.
-Skrivelsen för "Åtgärder för en budget i balans" skickas till
Programnämnd social välfärd för kännedom.
-Skrivelsen "Organisation och resursfördelningsmodellens konsekvenser
för driftsnämnderna inom vård- och omsorg” skickas till Programnämnd
social välfärd för vidare hantering.
Kl.14.55
PAUS
Kl. 15.20

8 Projekt rehabteam
Handläggare: Åsa Erkers
Ärendebeskrivning
Åsa Erkers informerar nämnden om projektet Rehabiliterande team inom
vård och omsorg.
Beslutsunderlag
-Slutrapport Rehabiliterande team
-Powerpoint-presentation, Rehabiliterande team
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
-Informationen tas till protokollet.
Kl. 15.50

9 Hanteringen av GDPR i Vård- och omsorgsförvaltningen
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
Inför ikraftträdandet av den nya Dataskyddsförordningen, den 25 maj,
önskar nämnden få en redogörelse av vad förvaltningen har genomfört för
förändringarna för att uppfylla de förpliktelser som den nya lagen
föreskriver. Redogörelsen redovisas till nämnden den 7 juni.
Förvaltningen har även att utse minst en kontaktperson för hanteringen av
personuppgifter med anledning av den nya dataskyddsförordningen. Vårdoch omsorgsförvaltningen har utsett Anna-Karin Pettersson och Agneta
Hjälm, administrativa samordnare, som kontaktpersoner.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 16.00

10 Delegation för signering av personuppiftsbiträdesavtal
Ärendenummer: Vö 227/2018
Handläggare: Michaela Larsson
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd öster är personuppgiftsansvarig för nämndens
verksamhet behandling av personuppgifter. När personuppgifter hanteras
av en part utanför den egna organisationen blir denna ett
personuppgiftsbiträde. Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen,
GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, ställer krav på ett skriftligt
personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och
personuppgiftsbiträdet.
Varför och hur länge personuppgifterna behandlas, typ av personuppgifter,
ändamål för behandlingen och ansvariges skyldigheter och rättigheter är
några av de uppgifter avtalet ska innehålla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Förvaltningschef Annika Roman föreslås ges delegation att handha
hanteringen med att upprätta och ingå personuppgiftsbiträdesavtal på Vårdoch omsorgsnämnd östers vägnar.
Kl. 16.05

11 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 54/2018
Handläggare: Michaela Larsson
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, det vill säga att
delegera beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på
delegation ska anmälas till nämnden.
Vid dagens sammanträde anmäls:
Delegationsbeslut perioden 180501-180531, delegationsbeslut avseende
atteständringar maj månad 2018
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samt delegationsbeslut avseende beslutanderätt under förvaltningschefens
semester sommaren 2018
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut maj månad
Atteständringar maj månad
Delegationsbeslut beslutanderätt under förvaltningschefens semester
sommaren 2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
-Anmälan tas till protokollet.
Kl. 16.10

12 Genusbudgetanalys 2018 - beredningsärende
Ärendenummer: Vö 226/2018
Handläggare: Hanna Richter
Ärendebeskrivning
Förslag inför upplägg 2018 för ärendet genusbudgetanalys. Vård- och
omsorgsförvaltningen föreslår området personalkontinuitet inom
verksamhetsområde hemvård som analysområde 2018.
Till nämndsammanträde den 22 augusti presenteras förslag på tidplan,
avgränsningar, metod och initiala frågeställningar för analysen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
-Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Kl. 16.20

13 IVO- beslut
Ärendenummer: Vö 146/2018
Handläggare: Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning
Beslut har inkommit från IVO avseende en lex Sarah-anmälan angående
hemtjänst natt. IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några
ytterligare åtgärder. Nämnden får information om ärendet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
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Kl. 16.25

14 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Kl. 16.35

15 Information från ordförande
Handläggare: Marie Brorson
Kl. 16.40

16 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från
deltagande i kontaktpolitikerbesök samt kurser/ konferenser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
-Informationen tas till protokollet.
Kl. 16.45

17 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt övriga
handlingar
Handläggare: Michaela Larsson
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom
Diarieförda ärenden 2018-05-01--2018-05-31
Presidieanteckningar 2018-05-24
Protokoll från samverkan 2018-05-22
Månadsrapport boendesamordning maj 2018
Underrättelse från IVO
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
-Informationen tas till protokollet.
Kl. 16.50

18 Svar på övriga frågor
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