Vv 32/2017

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd väster
2017-09-20
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dojan vänster, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Gun Carlestam Lewin (S)
Johanna Reimfelt (M)
Margareta Nylén Pellrud (S)
Mujo Hoso (S)
Per Danielsson (KD)
Christina Dicksen (C)
Lisbeth Lund (V)
Ewy Eriksson (M)
Anette Carlsson (M)
Lennart Eriksson (L)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Holm (S)
Ewa Sohlborg (V)
Annette Jansson (S)
Carina Johansson (L)

Ersätter Hans Lindström (S)
Ersätter Christine Keffel (MP)
Ersätter Lindha Wetterberg- Gustavsson (S)

Närvarande ersättare
Erica Gidlöf (KD)
Lars Jakobsson (C)
Övriga
Camilla Andersson Områdeschef
Daniel Jansson Hammargren Programdirektör
Eva Jöbo områdeschef
Jukka Tekonen tf. Förvaltningschef
Margareta Dahlén Områdeschef
Fredrik Jonsson Ekonom
Linn Johnsson Planerare
Maria Eck SAS
Sahra Strandberg Adv chef
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Paragraf 128-145

Zandra Björnram, sekreterare
Justerat den 2017-09-26

Gunhild Wallin, ordförande

Carina Johansson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-09-27.

§ 128 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Nämnden utser Carina Johansson (L) att justera med Ewy Eriksson (M) som
ersättare.
Justeringsdatum 2017-09-26.

§ 129 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnd väster föreslås besluta att godkänna
föredragningslistan.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att godkänna föredragningslistan.
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§ 130 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.

§ 131 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.

§ 132 Presentation av ny förvaltningschef
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren, Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Tf förvaltningschef Jukka Tekonen presenteras för nämnden.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 133 Reviderad budget
Ärendenummer: Vv 367/2016
Handläggare: Fredrik Jonsson
Ärendebeskrivning
Beslut om reviderad budget 2017
Beslutsunderlag
Reviderad Budget vård och omsorg 2017
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta: att anta reviderad budget per enhet
enligt förvaltningens förslag samt att begära hos programnämnd Social
välfärd att justera ramarna mellan vård och omsorgsnämnderna enligt
reviderad budget.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att anta reviderad budget per enhet
enligt förvaltningens förslag samt att begära hos programnämnd Social
välfärd att justera ramarna mellan vård och omsorgsnämnderna enligt
reviderad budget.

§ 134 Delårsrapport med prognos 2 2017 - Beslut
Ärendenummer: Vv 270/2017
Handläggare: Tommy Levin, Maria Nordström, Fredrik Jonsson, Linn
Johansson, Eva Jöbo, Camilla Andersson, Margareta Dahlén
Ärendebeskrivning
Vård och omsorg prognostiserar ett samlat ekonomiskt underskott för 2017
med -48,0 mnkr. För vård- och omsorg väster är prognosen – 9,8 mkr i
avvikelse mot budget. Underskottet är primärt hänförd till
hemvårdsverksamheten. Därmed bedöms driftsnämnden inte fullgöra sitt
ekonomiska uppdrag från kommunfullmäktige genom den verksamhet som
bedrivs under året. Åtgärder har vidtagits under årets första del och kommer
att fortsätta att vidtas under resterande del av 2017. Vidtagna åtgärder har
hittills under året lett till förbättrat resultat, dock prognostiseras ändå att
ekonomisk balans inte kommer att kunna uppnås 2017.
Flertalet utvecklingsaktiviteter pågår inom samtliga verksamhetsområden i
syfte att bidra till de kommunövergripande målen. Flera handlingsplaner har
också under årets första del arbetats fram och beslutats politiskt utifrån flera
kommunövergripande strategier. Dessutom pågår planering tillsammans
med övriga förvaltningar inom Programområde social välfärd av ett
omfattande arbete gällande mänskliga rättigheter.
Brukarundersökningsresultatet redovisas först under hösten och resultatet är
av stort intresse för Vård och omsorg, framför allt hemvårdens resultat där
verksamheten under året har genomgått en omfattande
organisationsförändring. För vård- och omsorgsboende visade resultatet
2016 på något försämrade resultat på vissa indikatorer och utifrån detta
startades kvalitetsforum upp under våren med förhoppning om att återigen
uppnå hög nöjdhet.
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Medarbetarenkätresultatet visar sammanfattningsvis på likvärdiga resultat
jämfört med föregående år. Dock har andelen grupper med HME på 78 –
100 minskat jämfört med föregående år, framför allt inom hemvården och
förebyggande verksamheterna. Dessutom visade resultatet av frågor
gällande arbetsmiljön på lägre värden i år jämfört med snittet för hela
Programområde social välfärd.
Förslag till beslut
Förvaltningen förslag till nämnden:
1. Vård- och omsorgsnämnd väster fastställer delårsrapport med prognos 2
för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Yrkande
Ordf Gunhild Wallin (S) tillsammans med majoriteten yrkar på att:
Redovisning av effekterna av förvaltningens beslut om ekonomiska
restriktioner ska ske på novembernämnden.
Lennart Eriksson (L) meddelar att Liberalerna avstår från beslut.
Lisbeth Lund (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från beslut.
Proposition
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, förvaltningens och
Ordförandens.
Ordförande ställer proposition på förslagen var för sig.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med samtliga förslag.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att:
1. Vård- och omsorgsnämnd väster fastställer delårsrapport med prognos 2
för 2017
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
3. Redovisning av effekterna av förvaltningens beslut om ekonomiska
restriktioner ska ske på novembernämnden.
Liberalerna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
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§ 135 Byte av PUL-ombud - Beslut
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare beslutat att utse nämndadministratör Karin Keisler till
personuppgiftsombud för nämnden. Då Karin har avslutat sin tjänst föreslås
nämnden entlediga Karin Geisler från uppdraget samt utse
nämndadministratör Zandra Björnram som nytt personuppgiftsombud för
nämnden från och med 2017-09-20.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Karin Geisler entledigas från sitt uppdrag som personuppgiftsombud för
nämnden per 2017-09-20.
2. Zandra Björnram utses till personuppgiftsombud för nämnden från och
med 2017-09-20.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att:
1. Karin Geisler entledigas från sitt uppdrag som personuppgiftsombud för
nämnden per 2017-09-20.
2. Zandra Björnram utses till personuppgiftsombud för nämnden från och
med 2017-09-20.

§ 136 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 305/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
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.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut augusti 2017
Atteständr till nämnd VoO Väster augusti-17
S__Vård och Omsorg_Delegation_Anmälan av
delegationsbeslut_augusti_2017
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- anmälan tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att anmälan tas till protokollet.

§ 137 Information om drift av kök och restaurang
Trädgårdarna
Ärendenummer: Vv 304/2017
Handläggare: Eva Jöbo, Jörgen Beyron
Ärendebeskrivning
Information om att Programnämnd social välfärd har beslutat att drift av kök
på Trädgårdarna ska ske i egen regi.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till programnämnd, kostförändringar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 138 Information om distribution av lunchlådor
Ärendenummer: Vv 194/2016
Handläggare: Jörgen Beyron, Eva Jöbo, Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Information om införandet av ny distributör av lunchlådor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet.
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Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 139 Information om rapport hemvården från Sov
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Information om rapport hemvården.
Beslutsunderlag
Rapport om hemvården Sov
Förslag till beslut
Förvaltningen förslag till nämnden - Informationen tas protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 140 Information händelse hemvården - ej öppet möte
Handläggare: Camilla Andersson, Sahra Strandberg, Maria Eck
Ärendebeskrivning
Information om händelse inom hemvården.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag angående belastningsregistret.
Svar till Voo om utdrag ur belastningsregistret.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden - Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.
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§ 141 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ordförande Gunhild Wallin informerar om Seniorfestivalen samt
Anhörigdagen.
Ordförande framför nämndens tack till Daniel Jansson Hammargren för
hans tid som förvaltningschef och önskar honom lycka till i framtida
uppdrag.
Förslag till beslut
Ordförande föreslår att informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 142 Förvaltningschefens information
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Rapport om sommaren.
Ordförande informerar om att processen kring tillsättningen av ny
förvaltningschef påbörjats. Presidiet deltar i processen.
Beslutsunderlag
Rapport sommaren 2017, 2017-08-16.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.
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§ 143 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser,
kommande kurser och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Information om besök på Kick of med anhörigcentrum.
Några ledamöter deltog på konferensen Jämställd äldreomsorg. För mer
information kan man söka på: S2015:03 SOU 2017:21.
Beslutsunderlag
Kurser och konferenser
Forum för äldreforskning och utveckling av vård och omsorg. - med
ersättning
Minoritetsspråk och äldreomsorg. - för kännedom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 144 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
1. Protokoll samverkan vo 2017-08-16
2. Presidieanteckningar 2017-09-08
3. Nya ärenden augusti 2017
4. Månadsrapport boendesamordning
5. Våld i nära relationer - Ansvariga nämnder för SOFS 2014:4 samt
angående tillämpning SOFS 2014:4. - för kännedom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- informationen tas till protokollet.
Beslut
10

Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 145 Svar på övriga frågor
Inga övriga frågor är anmälda.
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