Vv 37/2018

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd väster
Datum:
2018-06-07
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats:
Dojan vänster, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Gun Carlestam Lewin (S)
Johanna Reimfelt (M)
Hans Lindström (S)
Per Danielsson (KD)
Christina Dicksen (C)
Lisbeth Lund (V)
Ewy Eriksson (M)
Anette Carlsson (M)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Holm (S) ersätter Mujo Huso (S)
Annette Jansson (S) ersätter Lindha G Wetterberg (S)
Gunnar Oest (MP) ersätter Christine Keffel (MP)
Bulent Oktay (S) ersätter Margareta Pellrud Nylén (S)
Carina Johansson (L) ersätter Lennart Eriksson (L)
Ewa Sohlborg (V) ersätter Anders Östlund (SD)
Övriga
Zandra Björnram, nämndsekreterare
Annika Roman, förvaltningschef
Tommy Levin, ekonom
Ulrika Gustavsson, ekonom
Sahra Strandberg, verksamhetschef
Åsa Erkers, projektledare
Teres Jonsson, kommunal
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Paragraf 83-99

Zandra Björnram, sekreterare
Justerat den

Gunhild Wallin, ordförande

, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2018-06-18.

§ 83 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske torsdagen den 14 juni 10:00. Förslag på
justerare är Gunnar Oest med Ewy Eriksson som ersättare.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att Gunnar Oest utses som justerare
med Ewy Eriksson som ersättare.

§ 84 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden:
- Ärendelistan godkänns.
Beslut
Vårs och omsorgsnämnd väster beslutar att ärendelistan godkänns.
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§ 85 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.

§ 86 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Gunhild Wallin anmäler en övrig fråga angående vem man ska vända
sig till om I-paden/meetings inte fungerar.

§ 87 Projekt rehabteam - Information
Handläggare: Åsa Erkers
Ärendebeskrivning
Åsa Erkers informerar nämnden om projektet Rehabiliterande team inom
vård och omsorg där syftet var att:
Förbättra och tydliggöra insatserna kring fallförebyggande åtgärder.
Minska fall och fallskador.
Utveckla det multiprofessionella teamarbetet kring fall.
Beslutsunderlag
Slutrapport Rehabiliterande team
Power Point - Rehabiliterande team
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen förs till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen förs till
protokollet.
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§ 88 Månadsrapport - Information
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Muntlig information på nämnden då brytdagen var den 5 juni. Handling
kommer läggas ut senare.
Information om nyttjandegraden, kontrollfunktion from, juni samt
kontrollfunktion hösten.
Från och med juni kommer ersättning inom den konkurrensutsatta
hemvården (LOV) ges efter den utförda tiden upp till beviljad tid per kund.
Tidigare fick utföraren ersättning efter den utförda tiden upp till beviljad tid
totalt för alla sina kunder.
Under andra halvan av 2018 är det planerat att införa nästa steg i
kontrollfunktionen vilket innebär att all manuell registrerad tid över 10 %
utgår det ingen ersättning för. I dagsläget har hemvården stora problem med
tidsregistreringssystemet (TES), och den manuella registreringen uppgår till
28 %. Så länge TES ej fungerar kan detta ej ske, vilket PN-nivån är
införstådd med.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
- Nämnden ger i uppdrag till förvaltningschefen att utreda frågan kring
regelverket och hur man hanterar effekterna av kontrollfunktionen när
individer kräver mer än beslutad tid.
Nämndens behandling
Nämnden ser problematik i hur regelverket ska fungera. Det blir då än
viktigare att den enskildes biståndsbeslut följs upp och stämmer överens
med aktuellt behov.
Nämndordförande kommer att föra en dialog med programnämnden kring
effekten av kontrollfunktionen.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet. Nämnden beslutar även att ge i uppdrag till förvaltningschefen
att utreda frågan kring regelverket och hur man hanterar effekterna av
kontrollfunktionen när individer kräver mer än beslutad tid.
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§ 89 Ekonomi i balans - Information
Handläggare: Tommy Ledin, Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna redovisar för nämnd, åtgärder för hur verksamheterna
ska nå en ekonomi i balans.
Två servicelotsar som har bemannats på servicecenter som nu är
återtagna. VoO har inte längre ansvar för placering av två lotsar på
servicecenter.
Planeringen inför sommaren har gått bra och läget inför sommaren ser nu
bra ut.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden:
-Informationen om pågående åtgärdsarbete för att nå en ekonomi i balans tas
till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen om pågående
åtgärdsarbete för att nå en ekonomi i balans tas till protokollet.

§ 90 Genusbudgetanalys 2018 - Beredning
Ärendenummer: Vv 191/2018
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.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att ärendet anses berett i och med
dagens sammanträde.
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§ 91 Delegation för signering av
personuppgiftsbiträdesavtal - Beslut
Ärendenummer: Vv 197/2018
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnderna är personuppgiftsansvarig för nämndens
verksamhets 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.
Förvaltningschefen för vård och omsorg föreslås ges delegation att sköta
hanteringen med att upprätta och ingå personuppgiftsbiträdesavtal på
nämndens vägnar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden:
- Förvaltningschef för vård- och omsorg ges delegation att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal på nämndens vägnar.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att förvaltningschef för vård- och
omsorg ges delegation att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal på
nämndens vägnar.

§ 92 GDPR - Val av kontaktperson - Information
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
Information om arbetet med GDPR.
Förvaltningen har 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.
Beslut
Vård och omsorg väster beslutar att informationen tas till protokollet.

§ 93 Beslut från IVO - Information
Ärendenummer: Vv 409/2017
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
Beslut från IVO gällande Elgströmska huset. Tillsynen har avsett
uppföljning av ansvarig nämnds redovisade åtgärder i tidigare lex Maria och
lex Sarah- anmälningar som rörde allvarliga brister i vården och omsorgen
av de boendena. Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet.
Beslutsunderlag
- IVO beslut
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
- Nämnden beslutar att ärendet om Elgströmska huset ska följas upp på
nämnden i september utifrån IVO:s beslut.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till protokollet
samt att ärendet om Elgströmska huset ska följas upp på nämnden i
september utifrån IVO:s beslut.

§ 94 Information från förvaltningschef - Punkten behandlar
sekretess - mötet är stängt under punkten
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
- Information om Lex- Sarah ärende.
- Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ge kommundirektören i uppdrag
att ta fram ett 3-årigt sturkturförändringsprogram inom hemvården för att
komma till rätta med den ekonomiska obalansen. Uppdragsbeskrivning
väntas vara klar i oktober.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden:
-Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 95 Information från ordförande
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Gunhild påminner om att man fram till den 15 juni har på sig att utföra
webbutbildning i nutrition.
Förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 96 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 205/2018
Handläggare: Zandra Björnram
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
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att anmälan tas till protokollet.
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§ 97 Rapport från kontaktpolitikerbesök samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information
från genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt
från deltagande i kurser/konferenser.
Besök på Grenadjärns Dagrehab och Sociala dagvården, Gun Carlestam
Levin berättar att problem med färdstjänst belystes, främst att man får åka
runt mycket, och att det kan komma flera bilar fast man ska till samma
adress. Det framgick att det finns upplevelse av att det blir tomt de veckor
man har uppehåll från dagvården för de som bor själva.
Problem med att man kan avstå från att äta vid vistelsen på dagvården.
Borde vara en dagvårdsavgift där måltider ingår istället för måltidsavgifter.
Träningen och rehabilitering utgår från mål man sätter tillsammans.
Dagvården stänger under 4 veckor i sommar. Man vill ha mer personal och
vill ha fler volontärer till organisationen. Personalen och verksamheten
uppskattas väldigt mycket. Det är fräscha och trevliga lokaler.
Besök på Ädelgården - Gun Carlestam Levin berättar om besöket.
Personalgruppen de har arbetat med teambildning vilket varit bra. Lokalerna
är inte bra och detta behöver åtgärdas. Önskemål om att det ska finnas en
rehab-assistent. Personalen tog upp ett problem med LAS där enheten inte
har ekonomi att anställa extraplacerade hos dem. Det upplevs ett problem
med maten, att den ibland inte räcker och att det ibland är för mycket, det är
inkonsekvent. Gun har haft samtal med Eva Jöbo som vidarebefordrat
frågan till kostchef.
Förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 98 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt övriga
handlingar
Handläggare: Zandra Björnram
Ärendebeskrivning
Presidieanteckningar
Månadsrapport boendesamordning maj
Diarieförda ärenden maj
Samverkansprotokoll
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.

§ 99 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Gunhild Wallin anmälde en övrig fråga angående hantering av Ipads/meetings, vart ska man vända sig om man har problem?
Svar: I första hand vänder man sig till nämndsekreteraren som kan hjälpa till
med frågor gällande meetings. Nämndsekreteraren hänvisar vidare till IT i
frågor som de har hand om. Zandra Björnram tar vidare frågan om
problemen med att få rätt hjälp till IT avdelningen.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar att informationen tas till
protokollet.
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