Vö 22/2017

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2017-02-09
Datum:
Klockan: 14:00 - 16:10
Plats:
Ringgatan 32, Dojan vänster (3 tr)
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Johan Arenius (KD), vice ordförande
Åsa Johansson (L), 2:3 vice ordförande, kl. 14.00-15.45, §§ 21-29
Pell Uno Larsson (S)
Margareta Jansson (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Enes (KD)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Mayson Murad (S)
Fehret Hatic (C), ersättare för Börje Gustafsson (C)
Ann-Kristin Nyström (V), ersättare för Gunnel Lindblom (V)
Harbi Amir (MP), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Håkan Ullefors (L), ersättare för Åsa Johansson (L), kl. 15.45-16.10, §§ 30-36
Närvarande ersättare
Silvia Assi (S)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Mats Bengtsson (S)
Håkan Ullefors (L), kl. 14.00-15.45
Övriga
Camilla Andersson, områdeschef (ersättare för förvaltningschefen)
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Eva Jöbo, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Anna-Stina Lander, planerare
Jennie Jensen, planerare
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Maria Eck, SAS
Ylva Blix, MAS
Paragraf 21-36

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 16 februari 2017

Marie Brorson (S), ordförande

Henrik Glamsjö (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 februari 2017.

§ 21 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås den 16 februari kl. 13.00. Henrik Glamsjö (M)
föreslås som ordinarie justerare med Åke Pernefalk (M) som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Henrik Glamsjö (M) utses till ordinarie justerare med Åke Pernefalk (M)
som ersättare. Protokollsjustering ska ske den 16 februari kl. 13.00.

§ 22 Godkännande av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Inga förändringar görs i ärendelistan.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.

§ 23 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.
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§ 24 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) uppger att det till henne framförts kritik över
städningen på våra vård- och omsorgsboenden. Hon undrar därför hur
städningen går till, av vem/vilka och hur ofta? Svar lämnas på nästa
nämndsammanträde av områdeschef Margareta Dahlén.

§ 25 Information om handlingsplan för HBTQ-arbete 20172021
Ärendenummer: Vö 68/2017
Handläggare: Jennie Jensen
Ärendebeskrivning
Örebro kommun ska vara främst i landet när det gäller arbetet med
mänskliga rättigheter. För att nå dit förutsätts bland annat ett aktivt och
systematiskt arbete för säkerställandet av hbtq-personers rättigheter,
trygghet och inkludering. I samband med att Handlingsplan för hbt-frågor
2012-2015 beslutades hösten 2012 tog Örebro kommun det första steget till
att systematiskt arbeta in hbt-perspektivet i organisationen. För att fortsätta
det arbete som påbörjats antog Kommunstyrelsens utskott för näringsliv
och tillväxt den 6 december 2016 en reviderad handlingsplan, denna gång
inkluderat queer-perspektivet.
Nämnden får information om handlingsplanen samt vilka aktiviteter som
driftsnämnden ska uppfylla under planperioden, bl.a. ska fem enheter
HBTQ-diplomeras varje år under planperioden.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för hbtq-arbete 2017-2021
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Pell Uno Larsson (S) framför vikten av uppföljning av arbetet i
förvaltningen så att handlingsplanen inte stannar vid att vara en
pappersprodukt.
Yrkande
Johan Arenius (KD) yrkar att senast på juninämnden ska beslut fattas om
en aktivitetsplan som beskriver hur nämnden inom sitt ansvarsområde
avser att verkställa strategin.
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Proposition
Ordförande frågar nämnden om ärendet kan göras om från ett
informationsärende till ett beslutsärende vilket nämnden bifaller.
Ordförande ställer därefter proposition på yrkandet vilket nämnden bifaller.
Beslut
Nämnden beslutar
- Senast på junisammanträdet ska nämnden fatta beslut om en
aktivitetsplan som beskriver hur nämnden inom sitt ansvarsområde avser
att verkställa strategin.

§ 26 Årsberättelse 2016
Ärendenummer: Vö 455/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Vård och omsorg redovisar ett samlat ekonomiskt underskott för 2016 med
28,5 mnkr. Därmed bedöms driftsnämnden inte fullgjort sitt ekonomiska
uppdrag från kommunfullmäktige genom den verksamhet som bedrivits
under året. Åtgärder har vidtagits under året som förbättrat resultatet, dock
utan att ekonomisk balans uppnåtts. Resultatet ska jämföras med bokslutet
för 2015 som visade på ett underskott på 72,5 mnkr. Den ekonomiska
förflyttningen som har gjorts under året är mycket kraftig i positiv riktning.
Utvecklingsaktiviteter och planerade aktiviteter har i huvudsak utförts
under året. Dock har vissa aktiviteter inte prioriterats med anledning av att
årets fokus varit på att få en ekonomi i balans.
Brukarundersökningsresultatet visar på bibehållna nivåer för både
förebyggande verksamheter och hemvårdens verksamheter. För vård- och
omsorgsboendena visar dock resultatet på viss försämring jämfört med
både föregående års mätningar och rikssnittet för offentlig utförare.
Medarbetarenkätresultaten visar för förebyggande och vård- och
omsorgsboendena på goda resultat jämfört med föregående år. Hemvårdens
verksamheter uppvisar ett försämrat resultat, vilket bedöms bero på det
pågående förändringsarbetet.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2016 med bilagor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Årsberättelsen för 2016 fastställs.
2. Reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag, se bilaga 3,
antas. 1 865 tkr flyttas från västernämnden till östernämnden till följd av
korrigering av avstämning mot ram.
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3. Hos Programnämnd social välfärd begärs att ramarna mellan Vård- och
omsorgsnämnderna justeras enligt reviderad budget.
4. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 3 581 tkr till
2017 avseende överförda resultat för intraprenaderna utifrån
resultatbedömning.
5. Utifrån 2016 års utfall kräver nämnden ett fortsatt aktivt arbete för att nå
en ekonomisk balans för hemvården enligt fastställd åtgärdsplan.
6. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Yrkande
Åsa Johansson (L) meddelar att hon avstår från att delta i beslutspunkt 2.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Årsberättelsen för 2016 fastställs.
2. Reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag, se bilaga 3,
antas. 1 865 tkr flyttas från västernämnden till östernämnden till följd av
korrigering av avstämning mot ram.
3. Hos Programnämnd social välfärd begärs att ramarna mellan Vård- och
omsorgsnämnderna justeras enligt reviderad budget.
4. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 3 581 tkr till
2017 avseende överförda resultat för intraprenaderna utifrån
resultatbedömning.
5. Utifrån 2016 års utfall kräver nämnden ett fortsatt aktivt arbete för att nå
en ekonomisk balans för hemvården enligt fastställd åtgärdsplan.
6. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Reservation
Åsa Johansson (L) deltar ej i beslutspunkt 2.

§ 27 Reviderad budget 2017
Ärendenummer: Vö 375/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Efter att beräkningar har genomförts hur mycket respektive enhet ska ta del
av finansiering av internränta, kompensation för löneöverhäng,
hemvårdens påverkan av den organisatoriska förflyttningen samt övriga
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mindre justeringar behöver det tas ett nytt beslut kring dessa förändrade
ramar inom Vård och omsorgs båda nämnder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag antas.
2. Hos Programnämnd social välfärd begärs att ramarna justeras mellan
vård- och omsorgsnämnderna enligt reviderad budget.
Yrkande
Åsa Johansson (L), Anders Brandén (M) och Elisabeth Tegelaar Petersson
(SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag med hänvisning till respektive
egen budget. Johan Arenius (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena om avslag samt bifall till
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag antas.
2. Hos Programnämnd social välfärd begärs att ramarna justeras mellan
vård- och omsorgsnämnderna enligt reviderad budget.
Reservation
Åsa Johansson (L), Anders Brandén (M), Henrik Glamsjö (M), Åke
Pernefalk (M) samt Elisabeth Tegelaar Petersson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för respektive egen budget.

§ 28 Månadsrapport januari 2017 och information om
omställningsarbetet
Ärendenummer: Vö 56/2017
Handläggare: Anna-Stina Lander, Tommy Ledin, Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för januari redovisas samt information om aktuellt
ekonomiskt läge inom hemvården och om arbetet i den nya organisationen.
Annons är nu ute för att rekrytera ett 50-tal omvårdnadspersonal för att inte
behöva använda så många vikarier. Även den centrala planeringen
förstärks initialt under tre månader med en planerare per avdelning. En stor
förbättring i planeringen kan ses redan nu. Områdeschefen skickar ut
veckovisa nyhetsbrev till både kunder och medarbetare. Ny chef har
rekryterats till Bemanningsenheten, Elisabeth Mattsson, som tillträder den
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1 april.
Beslutsunderlag
Månadsrapport januari 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 29 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 96/2017
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 för perioden 2017-0111--2017-01-31 samt delegationsbeslut avseende atteständringar för januari
månad 2017.
Anmäls även att förvaltningschefen har delegerat till områdeschef Eva
Jöbo att ersätta honom under hans semesterperiod 2017-02-14--2017-0303.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 20170111--2017-01-31
Delegationsbeslut avseende atteständringar januari månad 2017
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 30 Information från förvaltningen
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Inkomna beslut från Arbetsmiljöverket avseende arbetsförhållanden för
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chefer inom hemvården redovisas.
Beslutsunderlag
AMV-beslut Vö 348/2016 samt Vö 274/2016 (2 st.)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 31 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ordförande uppger att på förmiddagen den 23 mars finns en ambition att
genomföra en utbildning i jämställdhet. På eftermiddagen är det ordinarie
nämndsammanträde. Nämnden uppmanas att redan nu boka in
förmiddagen. Närmare besked kommer att meddelas.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 32 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
- Inbjudan till Svenska Demensdagarna den 3-4 maj 2017 har inkommit.
Nämnden får den för kännedom.
- Ordförande och vice ordförande rapporterar från deltagande på
arbetsplatsträff för Larmorganisationen. Enheten har ett bra
självförtroende. De var glada för nyckelfritt. Det uppgavs finnas vissa
kommunikationsbrister mellan larmpersonalen och den ordinarie
personalen. Finns utvecklingspotential strukturellt och kommunikativt.
SAS var också med vid mötet och fick med sig många frågor.
Beslutsunderlag
Svenska Demensdagarna 3-4 maj 2017, inbjudan och program
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
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- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 33 IVO-beslut
Handläggare: Maria Eck, Ylva Blix
Ärendebeskrivning
Redovisning av två beslut som har inkommit till nämnden från IVO. Båda
ärendena avslutas av IVO.
Beslutsunderlag
IVO-beslut Vö 338/2016, Vö 381/2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 34 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden tillställs följande handlingar:
Diarieförda ärenden 2017-01-11--2017-01-31
Presidieanteckningar 2017-01-26
Anteckningar från dialogträff, juni 2016
KPR-protokoll 2016-12-05
Samverkansprotokoll 2017-01-24
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2017-01-11--2017-01-31
Presidieanteckningar 2017-01-26
Anteckningar från dialogträff, juni 2016
KPR-protokoll 2016-12-05
Samverkansprotokoll 2017-01-24Diarieförda ärenden 2017-01-11--201701-31
Presidieanteckningar 2017-01-26
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 35 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga fanns att besvara.

§ 36 Genomgång av användning av iPad
Handläggare: Tomas Fredriksson
Ärendebeskrivning
Genomgång av användning av iPad blir vid ett annat tillfälle då
föredragande var frånvarande vid dagens möte.
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