Protokoll

Vö 43/2018

Vård- och omsorgsnämnd öster
Datum:
2018-06-07
Klockan: 14:00 - 16:10
Plats:
Dojan vänster, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Johan Arenius (KD), vice ordförande
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordförande
Pell Uno Larsson (S)
Margareta Jansson (S)
Mayson Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Adebo (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Majlis Telemo (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Anders Brandén (M)
Håkan Ullefors (L), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Närvarande ersättare
Silvia Assi (S)
Fehret Hatic (C)
Lars-Erik Johansson (S)
Ann-Kristin Nyström (V)
Mats Bengtsson (S)
Christina Håkansson (KD)
Övriga
Annika Roman, förvaltningschef
Eva Jöbo, verksamhetschef
Sahra Strandberg, verksamhetschef
Margareta Dahlén, verksamhetschef
Tommy Ledin, ekonom
Hanna Richter, planerare
Åsa Erkers, projektledare
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Michaela Larsson, nämndsekreterare
Ulrika Lindgjerdet, kommunal

Paragraf 95-112

Michaela Larsson, sekreterare
Justerat den 15 juni 2018.

Marie Brorson, ordförande

Åsa Johansson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 juni 2018.

§ 95 Protokollsjustering
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 15 juni kl. 13.00. Som ordinarie
justerare föreslås Åsa Johansson (L) med Henrik Glamsjö (M) som
ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska ske den 15 juni kl. 13.00. Som ordinarie
justerare utses Åsa Johansson (L) med Henrik Glamsjö (M) som ersättare.

§ 96 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
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Inga ändringar genomförs i ärendelistan.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan fastställs.

§ 97 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.

§ 98 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler en övrig fråga.

§ 99 Månadsrapport
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Tommy Ledin, ekonom, genomför en muntlig redogörelse över hur
prognosen ser ut för Vård- och omsorgsnämnderna.
Publicering av månadsrapporten för maj månad kommer att ske under v.
24.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
-Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.
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§ 100 Ekonomi i balans
Handläggare: Eva Jöbo, Margareta Dahlén, Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna redovisar åtgärder för hur verksamheterna ska nå en
ekonomi balans. Inom förebyggande har de inte längre ansvar för placering
av två lotsar på servicecenter. Dem har nu byggt upp sin kompetens kring
äldrefrågor och en väldigt stor del av lotsarnas tid bestod av ren
administration på slutet.
TES, tidsregistrerings- och planeringssystemet, fungerar inte som det ska.
Råder tekniska problem där TES inte helt uppfyller det som krävs för
användning av systemet. Förvaltningschef Annika Roman och
verksamhetschef Sahra Strandberg jobbar intensivt med problemet där
dialog finns med programdirektör för social välfärd.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
-Informationen om pågående åtgärdsarbete för att nå en ekonomi i balans
tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 101 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
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hemvården. Vård- och omsorgsnämnd öster kommer att stödja det arbetet
och ovan angivna uppdrag ska ses som ett komplement till det arbetet.
Beslutsunderlag
Skrivelse Vård- och omsorgsnämnd öster
Skrivelse Programnämnd social välfärd
Förslag till beslut
Nämndens 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
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.
Yrkande
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Moderaterna, Vänsterpartiet, samt Sverigedemokraterna yrkar bifall till
förslaget.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt Vård- och omsorgsnämnd östers förslag.

§ 102 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.
Förvaltningen har fått avsätta omkring en heltidstjänst, under den senaste
tiden, för att se över alla system och register som idag finns. Måste
systematiseras och få igång arbetet. Förvaltningarna inom
Örebro kommun jobbar tillsammans för att få liknande struktur där vård5

och omsorgsförvaltningen jobbar för fullt för att uppfylla de förpliktelserna
som medföljer den nya Dataskyddsförordningen.
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.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 103 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.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 104 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
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.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 105 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.
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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.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 106 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.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO, 2018-05-21
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 107 Information från ordförande
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
-Ordföranden informerar nämnden om att förvaltningen, tillsammans med
ordföranden, har lagt ner mycket tid för att få fram skrivelsen för "Åtgärder
för en budget i balans".
-Önskar nämnden en riktigt trevlig sommar.
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Förslag till beslut
Ordförandes förslag till beslut
-Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 108 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.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 109 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor att besvara.
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§ 110 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.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 111 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
Ingen information att delge nämnden.

§ 112 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen information gällande kontaktpolitikermöte, kurser/ konferenser att
delge nämnden.
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