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Behandling av mötesärende 
 

§ 13 

Tema - E-hälsa 
Göran Petersson, professor i hälsoinformatik från e-hälsoinstitutet i Kalmar, 
informerar omsorgsnämnden om e-hälsa. Det finns ett behov av integrerande 
e-tjänster för att tillgodose behov från patienter, personal och ledare inom 
omsorgen. IT kan möjliggöra och effektivisera information över gränserna och 
därmed förenkla och underlätta uppföljning av beslut. Det finns också 
begränsningar inom e-hälsa i form av för mycket information, höga kostnader 
och lagstiftning. För att lyckas med digitalisering inom omsorgen behöver 
digitaliseringen vara behovsstyrd och förankrad hos både omsorgstagare och 
personal. Den digitala kompetensen behöver höjas och utvärdering och 
uppföljning är nyckelfaktorer för att lyckas med en bra digitalisering. 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 14 

E-hälsostrategi för omsorgsnämnden 
Dnr ON 2017/0052 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 
e-Hälsostrategi för omsorgsnämnden 
 

Bakgrund 
De utmaningar som vård och omsorg står inför kräver ökad  
samordning mellan vårdgivare, ökat brukarinflytande och möjlighet att möta 
personer med komplexa vårdbehov. Att möta dessa utmaningar kräver ny 
kompetens men också nya innovativa och hållbara lösningar. Det kan till 
exempel handla om förändrade arbetsmetoder, tekniska lösningar eller tjänster 
som underlättar för individen att klara sin vardag. E-hälsa utvecklar välfärden. 
Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan verksamheten öka 
kvaliteten, få en mer jämlik vård och omsorg samt använda resurserna mer 
effektivt. 
  
Målet med en e-hälsostrategi är att med ett klokt arbetssätt ta till vara på 
digitaliseringens möjligheter för att skapa en hållbar och jämlik vård och 
omsorg och därigenom säkra kvalitet och resurser. 
Digitaliseringens möjligheter ska användas på effektivt sätt både internt och 
externt 
 
Strategin ska inte detaljstyra insatserna inom välfärdsteknik. Strategin är ett sätt 
att nå vision och mål inom e-hälsa. E-hälsostrategin är ett stöd för 
handlingsplan för e-hälsa och införande av välfärdsteknik och 
verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.  
 
Strategin fokuserar på arbetssättet innan ny teknik introduceras. Den 
innehåller: 

 Behovsanalys 

 Omvärldsbevakning 

 Prioriteringsanalys  

 Nyttoutvärdering 

 Upphandling  

 Implementering  

 Uppföljning  
 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa e-hälsostrategi för omsorgsnämnden. 
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§ 15 

Information om GDPR 
Dnr ON 2018/0028 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-03-08 

Bakgrund 
Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft den 25 maj 2018. Lagstiftningen 
ersätter PUL (personuppgiftslagen) och gäller alla myndigheter, företag, 
föreningar och privatpersoner. Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig. 
 
GDPR tar inte sikte på att skydda människor utan att skydda deras uppgifter. 
Lagstiftningen ökar kraven på öppenhet gentemot den registrerade. 
Lagstiftningen har ett högt krav på samtycke när uppgifter registreras och 
behandlas. 
 
Grundregel är att personuppgifter inte får behandlas med undantag för: 

• Samtycke 

• Eller om det är nödvändigt för att: 
- fullgöra avtal 
- skydda vitala intressen för registrerad 
- rättslig skyldighet (ex journalföring) 
- allmänt intresse/myndighetsutövning 
- intresseavvägning 

 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet 
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§ 16 

Uppföljning av den systematiska arbetsmiljön 
Dnr ON 2018/0030 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-03-13 

Bakgrund 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS (Arbetsmiljöverkets 
författningssamling) 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp och 
dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat.  
 
Kalmar kommun följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet genom en 
enkät besvarad av chefer, skyddsombud/arbetsplatsombud och facklig 
företrädare. Enkäten redovisas på förvaltningsnivå. 
 
De åtgärder som tagits fram efter genomgång av resultatet är följande: 
 

 Arbeta mer aktivt med att göra målen kända, inventera enheternas mål  

 Rutin för kränkande särbehandling  

 Information på APT (arbetsplatsträffar) 

 Sammanställning av enkät i nyhetsbrevet 

 Information på enhetschefsmöte gällande medicinska kontroller 

 Samordningsansvaret – kontakt tas med AME för stöd i arbetet 

 Alla chefer och skyddsombud ska slutföra utbilningen i systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
 
 
 
 
 
  



 7 (15) 

Omsorgsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-28 

 

 

§ 17 

Remiss - strategi för jämställdhet 2018-2022 
Dnr ON 2018/0018 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-03-07 
Inbjudan yttrande – Strategi för jämställdhet 2018-2022 
Förslag – Strategi för jämställdhet 2018-2022 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har uppdraget att revidera Kalmar kommuns 
jämställdhetsprogram. 
Förslaget som föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2014 – 2020, 
anger mål och insatser för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet 
och stärka insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och 
leva i. 
 
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och 
det av 
kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten ska 
vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter 
säkerställer: 

Likvärdig service och bemötande 

Likvärdig myndighetsutövning 

Likvärdig resursfördelning 

Jämställd fördelning av makt och inflytande 
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 
 
Syftet med strategin är att skapa hållbarhet i arbetet för en jämställd 
verksamhet och en jämställd kommun. 
 
I strategin har följande mål tillsammans med målbeskrivning och 
rekommendationer tagits fram: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället 
2. Ekonomisk jämställdhet 
3. Jämställd utbildning 
4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
5. Jämställd hälsa 
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 

Överläggning 
Ole Torffvit yrkar på att formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” byts ut till 
”nolltolerans mot våld” i jämställdhetstrategin. 
 
Ordförande yrkar på avslag mot tilläggsförslaget. Han finner att nämnden 
beslutar att fastställa det liggande förslaget. Ärendet bordläggs 15.50 och 
återupptas 16.00. 

 



 8 (15) 

Omsorgsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-03-28 

 

 

Proposition 
Ordförande frågar om Alliansens tilläggsförslag ska tilläggas remissvaret. Han 
finner att omsorgsnämnden avslår tilläggsförslaget. 
 

Votering 
Votering begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning: 
 
De som vill avslå Alliansens tilläggsförslag röstar Ja. 
 
De som vill bifalla Alliansens tilläggsförslag röstar Nej. 
 
Omröstning sker och utfaller med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster. 
 
Ja-röster avges av Liselotte Ross(V), Kristina Podolak Andersson (S), Inger 
Henriksson(S), Magnus Lundén (S), Anna Johansson (S), Marita Fransson (C) 
och Michael Ländin (S). 
 
Nej-röst avges av Per Dahl (M), Ole Torffvit (M), Lene Polteg (L) och 
Margreth Johansson (KD) 
 
 

Beslut 
 
Omsorgsnämnden beslutar att:  
 

1. Ansluta till innehållet i Strategi för jämställdhet 2018-2022  
 

2. Ge förvaltningen uppdraget att se över de ekonomiska konsekvenserna 
av genomförandet av uppdraget i kommande budgetarbete och 
utbildningsplan 2019-2022. 
 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 

Reservation 
Härmed reserverar vi oss mot användandet av begreppet ”mäns våld mot 
kvinnor”, dels i tjänsteskrivelsen (s 2), dels i strategidokumentet på s 10. Allt 
våld mot medmänniskor är oacceptabelt, oavsett om det gäller mäns våld mot 
kvinnor, kvinnors våld mot män eller våld mellan brukare och personal. Vi 
anser därför att begreppet borde ha ersatts av ”Nolltolerans mot våld”. 
 
Per Dahl (m) Lene Polteg (l) Ole Torffvit (m) 
 

Protokollsanteckning 
Vi instämmer i den inlämnade reservationen 
 
Margreth Johansson (kd) Annica Portland Bengtsson (m) 
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§ 18 

Omsorgsnämndens patientsäkerhetsberättelse 2017 
Dnr ON 2018/0027 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-03-08 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Bakgrund 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren bedriva systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och arbeta för att förhindra vårdskador. 
 
I patientsäkerhetsberättelsen ska enligt patientsäkerhetslagen framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
uppnåtts. 
 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 2017 
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§ 19 

Ekonomisk uppföljning efter februari månad 2018 
Dnr ON 2018/0029 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 
Ekonomisk uppföljning efter februari månad 
Utveckling hemtjänsttimmar 
 

Bakgrund 
Omsorgsnämnden har beslutat om månatliga ekonomiska uppföljningar  
med start efter februari månad. Enligt beslut om hur kommunens förvaltningar 
skall göra uppföljning så skall rapporten efter februari överlämnas till KS. 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter februari och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
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§ 20 

Överenskommelse om samverkan mellan 
socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen 
Dnr ON 2018/0023 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-02-19 

Bakgrund 
Ansvarsfördelningen mellan Socialförvaltningen och Omsorgsförvaltningen 
styrs övergripande av respektive nämnds reglemente.  
 
För att kommuninvånarna ska känna sig trygga med att få sina behov och 
rättigheter tillgodosedda och inte riskera bli hänvisade mellan 
Socialförvaltningen och Omsorgsförvaltningen, har ytterligare förtydliganden 
gjorts genom en samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen ska 
underlätta det dagliga arbetet för medarbetarna både i mötet med 
klienter/brukare/omsorgstagare och i samverkan tjänstemän emellan.  
 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att komplettera reglementet med en 
samverkansöverenskommelse mellan Socialförvaltningen och 
Omsorgsförvaltningen. 
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§ 21 

Länsgemensam ledning 
Mattias Ask informerar om länsgemensam ledning. I september 2013 antogs 
struktur och modell för samverkan och gemensam ledning och styrning i länet. 
Samverkansmodellen bygger på ett antal årligt återkommande forum.  
Varje år ska två presidiekonferenser hållas med landstingspresidiet, PKN 
(primärkommunala nämnden) och samtliga socialnämndspresidier i länets 12 
kommuner. Konferenserna ska fokusera på innehåll och resultat av arbetet 
samt fastställa inriktning och aktivitetsplan för nästkommande 
samarbetsperiod.  
 
Den Länsgemensamma ledningsgruppen leder arbetet i länet med 
utgångspunkt i presidiekonferensernas uppdrag och årliga aktivitetsplaner. 
Samarbetet mellan den Länsgemensamma ledningsgruppen och länets 
skolchefer har ökat och strukturerats upp sen 2016 och grupperna har träffats 
2 gånger per år.  
 
Christina Erlandsson informerar om Äldregruppens möten. Under hösten 
planeras strategi och handlingsplan för de kommande två åren. Ett antal 
länsövergripande utbildningar och konferenser inom äldreområdet planeras av 
Äldregruppen, som också gör en gemensam prioritering av 
utbildningsinsatserna. I handlingsplanen för 2018-2019 ingår följande mål: 
 
• Sammanhållen vård och omsorg 
• God vård vid livets slut 
• Preventivt arbetssätt 
• God vård vid demenssjukdom 
• God läkemedelsbehandling för äldre 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 22 

Delegationsbeslut 
 
Sammanställning av biståndshandläggarnas beslut under tiden 2018-02-22 – 
2018-03-26. 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 23 

Anmälningsärenden 
 

 Sjukfrånvaro under februari månad 

 Beslut från IVO, hemtjänst 

 Dom från förvaltningsrätten 

 Beslut från IVO, hemtjänst 

 Svar angående tillsyn, Ståthållarens vård och omsorgsboende 

 Svar angående tillsyn, Liljans vård och omsorgsboende 

 Svar angående tillsyn, Vasallparkens vård och omsorgsboende 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, Förebygg fallolyckor hos våra 
äldre 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, Antagande av Sveriges 
Kommuner och Landstings rekommendation för kvalitet i särskilt 
boende 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 24 

Förvaltningschefen informerar 
 

 Boendestatistik 

 Team och teamenheter 

 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Smedby Gård 

 Suicidprevention 

 Utbildning första hjälpen psykisk ohälsa 

 Brukarundersökning 

 Förvaltningschefen önskar glad påsk. 
 
 
 
 
 
 


