SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

Plats ch tid

Vård- och omsorgsCörvaltningen. lokal Bruket, Mölndal kl. 16:30-20:15

Beslutande ledamöter

Ove Dröscher (S) (ordförande)
Margareta Krakowski (L) (vice ordförande)
Pernilla Övermark (S)
Carina Blomgren (MP)
Marie Lindqvist (V)
Johanna Karlsson Deucher (KD)
Kristian Vramsten (M) §$2-96
Göran Isacsson (M)
fredrik Mellbin (SD)
Berit Ahlström (S) ersätter Lennart Wallensäter (S)
Håkan Hamnén (M) §81 ersätter Kristian Vramsten (M)
Leif Norberg (M) ersätter Maria Martini (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Johansson (S)
Håkan Hamnén (M) §*$2-96
Sarah Skogberg (L) §$1-92
Kjell-Åke Jönsson (SD)

Övriga närvarande

Monica Holmgren (chef vård- och omsorgsffirvaltningen)
Jessica Lundqvist (nämndsekreterare)
Tracy Wheeler Carlsson (LSS-handläggare) §81
Camilla Ruderfeldt (LSS-handläggare) §81
Jeanette Johansson (personalföreträdare) §8I-83
Daniel Aronsson (ekonomichef. bitr tbrvaltningschet) §$2-83
Pär Levander (kvalitetsche0 §83
Mariette Petric (områdescheD §85
Karin Möglebust (metodutvecklare) §81
-

Utses att justera

Marie Lindqvist (V)

Justeringens plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen Mölndat 2016-10-25

Paragrafer

§$1-96

1

13:00
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Ordfbrande
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ANSLAGIBEVIS

Protokollet ärjusterat. Justcringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

20 16-10-20

Anslag sätts upp

20161026Jf(JQ

Sista dag för överklagande

liv

Anslag tas ner
Förvaringsplats för
protokollet

TT

ård- och omsorgsrvaltningen Göteborgsvägen 7 Mölndal

Underskrift
sica Lundq ist

2

2016-11-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

Mölndals stad

Innehål Isfötteckning
§81
LSS- muntlig information
§82
Ekonomirapport tom september 2016
§83
Införande av valfrihetssystem (LOV) inom stadens ätdreboenden sekretess
§84
Avvikelsesammanställning för perioden 1/1-30/6 2016
§85
Insatser som får utföras av personal med icke adekvat gymnasial utbildning
§86
Insatser som får utföras av personal med icke adekvat gymnasial utbildning.
§87
Remissvar Yttrande över motion (SD) om praktik och trainee-program
Programsamråd för ptanprogram tillhörande stadsdelen Pedagogen Park,
fastigheterna Växthuset 1 och 2 m.fl.
§89
Revidering av delegeringsordning 2016
§90
Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2017
§91
Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2017
§92
Resultat av utskickade brev till samtliga timanställda muntlig information
§93
förvaltningschefens punkt
§94
Meddelanden
§95
Anmälan om delegationsbeslut
§96
Anmälan om deltagande i seminarier/konferenser
-

-

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

§81
LSS- muntlig information
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet
Information om “Ett barns väg genom vård- och omsorg”.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning av LSS-handläggare Tracy Wheeter-Carlsson och Camilta Ruderfeldt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-10-20

§ 82
VON 3Iié’

te

Ekonomirapport tom september 2016
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet
Uppföljningen efter augusti visar på ett överskott på 23,5 mnkr jämfört med budget. De
största positiva avvikelserna är volymer inom hemtjänst +12 mnkr samt +11 mnkr inom
nämnd, förvattningsledning och stab vilket till största del beror på att det planerade bytet av
verksamhetssystem inte kommer bli klart under 2016.
Ärendets behandling
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-14.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
Chef ekonomi/bitr förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-10-20

§ 83
VON 280114
Införande av vaifrihetssystem (LOV) inom stadens äldreboenden
sekretess

-

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att ställa sig
bakom tillämpning av LOV i särskilt boende för äldre.
Reservation
Marie Lindqvist tV) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Ärendet
Föreliggande tjänsteskrivelse avser vård- och omsorgsnämndens uppdrag att utreda
möjligheten att införa valfrihetssystem enligt LOV 1 särskilt boende i Mölndals stad.
Utredningen återfinns i särlaga. Föreliggande tjänsteskrivelse beskriver de ställningstaganden
i förfrågningsunderlaget som förvaltningen föreslår vid införandet av LOV på äldreboende.
Utredningen visar att ett införande av LOV 1 särskiLt boende innebär både risker och
möjligheter när det gäller säkerställande av tillgång på platser i särskilt boende. Slutsatsen är
att ett införande av LOV ändå är att föredra och att de delar som utgör risker minimeras
genom ett tydligt förfrågningsunderlag, underliggande överenskommelser samt löpande
analyser av behov m.m. från förvaltningen. Förvaltningen föreslår att dygnspriset sätts till den
nivå som motsvaras av nämndens kostnad för ett nytt äldreboende.
Ärendets behandling
Förvaltningens utredning 2016-09-28.
Förfrågningsunderlag daterat 2016-09-28.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-29.
Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott, 20 16-10-06
Förfrågningsunderlag daterat 20 16-1 0-07.
Förvaltningens tjänsteskrivetse 2016-10-10.

§

154.

Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Ove Dröscher (5) föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar att rekommendera
kommunfullmäktige att ställa sig bakom tillämpning av LOV i särskilt boende för äldre.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-10-20

Marie Lindqvist (V) förstår att vård- och omsorgsnämnden lägger ärendet till handlingarna
utan åtgärd.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels Ove Dröschers (S) förslag om att vårdoch omsorgsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att ställa sig bakom tillämpning av
LOV i särskilt boende för äldre, dels Marie Lindqvists (V) förslag om att lägga ärendet till
handlingarna utan åtgärd. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Ove Dröschers (5) rörslag.
Reservation
Marie Lindqvist (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
Protokollsanteckning
Marie Lindqvist (V) får anteckna följande till protokollet:
“Jag anser inte att fördelarna med att införa valfrihetssystem enligt LOV i särskilt boende i
Mölndals stad överväger de nackdelar som presenteras i tjänsteskrivelsen. Genom att släppa
in vinsten som drivkraft försvåras möjligheten att styra vården och omsorgen till de med de
största behoven. Våra medborgares skattemedel ska inte gå till vinster utan återinvesteras i
verksamheten”.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

§ 84
VON 327116
Avvikelsesammanställning för perioden 1/1 -3016 2016
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen om avvikelser under perioden 1/1
2016 till handlingarna.

—

30/6

Ä ten det
Avvikelse är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud som sker i verksamheten.
Rapportering av avvikande händelser är en av hörnpelarna i arbetet med att förbättra kvalitet
och säkerhet i vård- och omsorg. Avvikelserapportering bidrar till att undvika att negativa
händelser upprepas samt att rutiner ffirbättras för att höja kvaliteten. Genom att ta tillvara
möjligheterna med avvikelserapporter kan verksamhetens kvalitet förbättras och utvecklas
med system för att identifiera, rapportera, åtgärda och följa upp avvikelser och risker. MAS,
medicinskt ansvarig sjuksköterska, och SAS, socialt ansvarig samordnare, ska enligt riktlinjen
kring avvikelser sammanställa, analysera och redovisa samtliga områdens avvikelser och
genomförda förbättringsarbete på halvårs- och helårsnivå.
Ärendets behandling
Förvaltningens tjänsteskrivelse 201 6-09-28.
Rapport “Avvikelsesammanställning ft5r perioden 1/1 30/6 2016’, daterad 2016-09-28.
Värd- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-10-06, § 151.
-

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen om avvikelser under perioden 1/1
2016 till handlingarna.
Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
Förvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbcstyrkande

8

—

30/6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

§ 85
VON 326116

Insatser som får utföras av personal med icke adekvat gymnasial
utbildning
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar sänkt utbildningskrav till specifika arbetsuppgifter inom
äldreboenden.

Ärendet
Till följd av svårigheter att rekrytera utbildade undersköterskor inom vård- och
omsorgsförvaltningen har nämnden önskat att förvaltningen utreder vilka insatser som inte
kräver adekvat gymnasial utbildning kan tänkas utföra inom äldreomsorgsområdet på särskilt
boende.
Ärendets behandling
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-12.
“Ramverk för serviceinsatser inom äldreboende” daterat 20 16-09-25.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-10-06, § 152.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar sänkt utbildningskrav till specifika arbetsuppgifter inom
äldreboenden.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

§86
VON 311)16

Insatser som får utföras av personal med icke adekvat gymnasial
utbildning.
Beslut
Ärendet bordlägges.

Ärendet
Till följd av svårigheter att rekrytera utbildade undersköterskor inom vård- och
omsorgsförvaltningen har nämnden önskat att förvaltningen utreder vilka uppgifter som
personal med icke adekvat gymnasial utbildning enligt nämndens nuvarande intention kan
tänkas utföra inom äldreomsorgsområdet hemvård.
Ärendets behandling
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-06.
“Ramverk för serviceinsatser inom hemvård” daterad 20 16-09-26.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-10-06, § 153.

Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Ove Dröscher (5) föreslår att ärendet bordlägges.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tedamöternas förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad
§

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdaturn
20 16-10-20

87

VON 295116
Remissvar Yttrande över motion (SD) om praktik och trainee
program
-

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden anser att motion är besvarad i och med det uppdrag som
nämnden sedan tidigare gett förvaltningen och som ska upp till behandling vid vård- och
omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2016.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig på rubricerad motion, KS 536/15.
1 motionen, daterad den 15 december 2015, föreslås att vård- och omsorgsförvaltningen får i
uppdrag att göra en genom lysning av uppgifter inom sektorn som kunna utföras av någon med
annan utbildning eller reell kompetens jämfört med dagens krav. 1 motionen framkommer
även en plan för praktik och trainee-program inom sektorn bör tas fram. Parallellt med det
anser motionärerna att “hjälpande personal” med uppgift att utföra “enklare arbetsuppgifter”
också ska kunna anställas.
Vård- och omsorgsnämnden gav i december 2015 förvaltningen ett uppdrag att ta fram ett
underlag där uppdrag och arbetsuppgifter som eventuellt inte är nödvändigt att t ex
undersköterskor utför preciseras. Detta redovisades för nämnden i maj 2016. På nämnden i
maj 2016 fick förvaltningen ett nytt uppdrag som innebär att ta fram ett regelverk för vilka
insatser som får utförs av personer med icke adekvat gymnasial utbildning dvs servicetjänster
och hur detta säkerställs i kompetens. Regelverket ska innehålla när man får och kan ta in
personal med annan yrkeskomptetens än undersköterska, hur dokumentation ska ske,
utförande av insatser, hur prioritet görs om det saknas personal inom omsorgsinsatserna och
vice versa. Regelverket för Äldreomsorgen ska upp till nämnden i oktober 2016.
Ärendets behandling
förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-24.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-09-0 1,

§ 132.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden anser att motion är besvarad i och med det uppdrag som
nämnden sedan tidigare gett förvaltningen och som ska upp till behandling vid vård- och
omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mölndals stad

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

Beslutsgång
Ordfiirande frågar om ffirslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mölndals stad

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdaturn
20 16-10-20

§ 88
VON 331116

Programsamråd för planprogram tillhörande stadsdelen Pedagogen
Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2 m.fL
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2016-09-26, till Planeringsutskottet som eget yttrande.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över planprogrammet. Syftet med
utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park är att skapa en ny stadsdel med bostäder, handel,
närservice, arbetsplatser och rekreationsområden. Planprogrammet för stadsdelen är en del i
att utveckla tätorten Mölndal till en sammanhållen stad där stadsdelarna tänkas samman och
kopplingar till angränsande bostadsområden, grönområden, innerstaden samt Göteborg stärks.
Syftet är att stadsdelen ska utformas med höga krav på hållbarhet som en del i stadens vision,
Vision Mölndal 2022.
Ärendets behandling
förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-26.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 20 16-10-06,

§

158.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2016-09-26, till Planeringsutskottet som eget yttrande.
B es lu ts gå n g
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till
P taneringsutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden
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20 16-10-20

89

VON 58116

Revidering av delegeringsordn ing 2016
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar delegeringsordning daterad 2016-09-21.

Ärendet
Enligt kommunallagen för en nämnd uppdra åt utskott, åt en ledamot eller ersättare eller
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp
av ärenden med ett fåtal undantag. Syftet med delegeringen är dels att avlasta nämnden, dels
att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare. Den nu gällande delegeringsordningen antogs senast av vård- och
omsorgsnämnden 2016-04-17. Med anledning av ny stabsorganisation i vård- och
omsorgsförvattningen from 20 16-10-01 revideras detegeringsordningen nu åter.
Ärendets behandling
förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-21.
Delegeringsordning daterad 2016-09-21.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 20 16-10-06,

§

155.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar delegeringsordning daterad 2016-09-21.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag kan antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
20 16-10-20

90

VON 2116
Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2017
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ska ha sammanträde följande dagar år 2017: 26januari, 23
februari, 23mars, 27april, 24maj (onsdag), 15juni31 augusti, 21 september, 26oktober, 23
november, 14 december Nämnden ska också sammanträda 13 juni (tis) samt 5 oktober.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden sammanträder i regel varje månad med uppehåll för juli månad.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har i regel två sammanträden per månad. Det
första i varje månad behandlar vetksamhetsärenden och det andra behandlar enbart
individärenden.
Ärendets behandling
förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-21.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-10-06,

§

156.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ska ha sammanträde följande dagar år 2017: 26januari, 23
februari, 23 mars, 27april, 24maj (onsdag), 15juni31 augusti, 21 september, 26oktober, 23
november, 14 december Nämnden ska också sammanträda 13 juni (tis) samt 5 oktober.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkandc
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Mölndals stad
§91

VON 2116
Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
2017
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ska ha sammanträde följande dagar år 2017:
Arbetsutskottet; 12 januari, 9 februari, 9mars, 12april (onsdag), 11 maj, 1juni17 augusti, 7
september, 12 oktober, 9 november, 30 november Individutskottet; 19januari, 16 februari, 16
mars, 20april, 18 maj, 8juni 24augusti, 14september, 19oktober, 16 november, 7 december
Vård- och omsorgsnimndens arbetsutskotts möten börjar kl. 15.00.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden sammanträder i regel varje månad med uppehåll för juli månad.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har i regel två sammanträden per månad. Det
första i varje månad behandlar verksamhetsärenden och det andra behandlar enbart
individärenden.
Ärendets behandling
förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-21.
Vår- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-10-06,

§

157.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ska ha sammanträde följande dagar år 2017:
Arbetsutskottet; 12 januari, 9 februari, 9mars, 12april (onsdag), 11 maj, 1juni17 augusti, 7
september, 12 oktober, 9 november, 30 november Individutskottet; 19 januari, 16 februari, 16
mars, 20april, 1$ maj, 8juni24 augusti, 14september, 19oktober, 16november, 7december
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts möten börjar kl. 15.00.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§

Vård- och omsorgsnärnnden
Sammanträdesdaturn
20 16-10-20

92

Resultat av utskickade brev till samtliga timanställda
information

-

muntlig

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Ärendet
Dagens sammanträde
Chef för vård- och omsorgsförvaltningen redogör muntligt för resultatet av de brev som
förvaltningen sänt ut till samtliga timanställda. Brevet frågade bland annat efter om
timanställda är intresserade av att få fast tjänst och om intresse finns för eventuella
val ideringar.

Justerandsn

Utdragsbestyrkandc
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t Mölndals stad

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

§ 93
Förvaltningschefens punkt
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Ärendet
Dagens sammanträde
Chef för värd- och omsorgsförvattningen informerar muntligen om:
Avtalet med Advanza vård är uppsagt, brev skickades till dem i går.
Livskvalité AB har sagt upp avtalet själva för några veckor sedan.

Justcrandes sign
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammantradesdatum
2016-10-20

§ 94
Meddelanden
Beslut
Vård- och omsorgsnärnnden noterar redovisningen av punkt 1-1 1 enligt förteckning nummer
9.

Ärendet
1. Beslut från IVO Inspektionen för vård- och omsorg 2016-09-14, dnr 8.5-19950/2016-3.
Inspektionen för vård och omsorg
avslutat ärendet.
2. Kontrol Irapport Miljöförvaltningen 2016-09-07, dnr 99/16-2.
3. Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg 2016-09-23, Mål nr 3403-16
4. Dom från förvaltningsräften i Göteborg 2016-09-30, Mål nr 8839-16
5. Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 20 16-10-04, Mål nr 6500-15
6. Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg 20 16-10-03, Mål nr 8389-16
7. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 20 16-10-05
8. Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen mål nr 1624-15, 2016-10-12
9. Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen mål nr 1376-1383-15, 2016-10-12
10. Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr 8740-16, 2016-10-12
11. Meddelande från IVO Inspektionen för vård och omsorg, dnr 7.3-31411/2016-4,
20 16-10-12

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av punkt 1-1 1 enligt förteckning nummer
9.

Justerandes sign
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§

Vård- och omsorgsnärnnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

95

Anmälan om delegationsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknats
i punkt 1 3.
-

Ärendet
Vård- och ornsorgsnämnden hat överlåtit sin beslutanderätt till utskottet och förvaltning enligt
vård- och omsorgsnämndens antagna delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till
nämnden. Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla
lämnad delegering. Detegeringslistor och protokoll finns tilLgängliga på sammanträdet.
Beslutsunderlag:
1. Socialtjänstlagen/Socialtjänstförordningen
Delegationslista SoL, daterad 2016-08-01 t.o.m 2016-08-3 1.
2. Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade
Delegationslista LSS, daterad 2016-08-01 t.o.m 2016-08-31.
Delegationslista LSS, daterad 2016-09-01 t.o.m 20 16-09-30.
3. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 6 oktober 2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnäi-nnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknats
i punkt 1 3.
-
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
20 16-10-20

§ 96
Anmälan om deltagande i seminarierlkonferenser
Beslut
Vård- och ornsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och uppdrar åt
förvaltningen att betala ut arvoden och verifierade utlägg.

Ärendet
Margareta Krakowski (L) har varit på följande:
Ökad Samverkan med civilsamhället Möllan, 2016-09-26 kl 13:00 16:30.
Seminarium Socialmedicinska mottagningen 2016-09-12 kl 13:00 17:00.
Föreläsning Axel Danielsson Stadshuset Mölndal 20 16-09-08 kl 13:00 16:00.
Politiskt samråd föt vårdsarnverkan mellan kommun och sjukvård Oterdalska Huset Göteborg
2016-09-30 kl 13:00- 15:00.
-

-

-

-

Ove Dröscher (5) har varit på följande:
Politiskt samråd LGS 2016-09-30 kl 13:00 15:00
Ökad Samverkan med civilsamhället Möllan, 2016-09-26 kl 13:00
-

-

-

16:15

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och uppdrar åt
förvaltningen att betala ut arvoden och verifierade utlägg.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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