Vö 309/2015

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2015-09-16
Datum:
Klockan: 14:00 - 16:00
Plats:
Ringgatan 32, Dojan, norra (3 tr)
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Urban Boström (KD), vice ordförande
Pell Uno Larsson (S)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Enes (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Jane Sahlin (M)
Anders Brandén (M)
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Marianne Björk (KD), ersättare för Åsa Johansson (FP)
Lisbeth Rodefors (S), ersättare för Jimmy Bucher (M)
Tomas Fredriksson (MP), ersättare för Robert Sjöström (MP)
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Hjördis Sellén (S)
Övriga
Karin Östgren, tf. förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Eva Jöbo, områdeschef
Fredrik Bergström, områdeschef
Anna-Stina Lander, planerare
Owe Fjellborg planerare
Mohammed Ahmad Barkhad, ekonom
Maria Nordström, ekonom
Sandra Magnusson, ekonom
Inger Lund-Petersen, boendesamordnare
Teija Pellgaard, personalföreträdare Kommunal
Paragraf 101-114
Ann-Christin Ring, sekreterare
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Justerat den 28 september 2015

Marie Brorson, ordförande

Jane Sahlin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 september
2015.

§ 101 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjusteringen föreslås äga rum den 28 september kl. 13.00. Jane
Sahlin (M) föreslås som ordinarie justerare med Tomas Fredriksson (MP)
som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska äga rum den 28 september kl. 13.00. Jane Sahlin
(M) utses till ordinarie justerare med Tomas Fredriksson (MP) som
ersättare.

§ 102 Godkännande av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Punkt 6 Information om Åtgärdsplan för ekonomi i balans samt punkt 10
Förvaltningschefens information läggs efter punkt 4 Anmälan av övriga
frågor.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns med ovanstående förändring.

§ 103 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 104 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
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Ingen anmälan av övriga frågor.

§ 105 Information om Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Ärendenummer: Vö 320/2015
Handläggare: Karin Östgren
Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare fått åtgärdsplanen. Planen har kommunicerats till
alla enhetschefer vid ledar- och utvecklingsforum den 4/9. Enhetscheferna
uttrycker en viss oro kring vissa av åtgärderna men de har tagit emot
beskedet om vad som måste åtgärdas på ett bra sätt. Det finns en vilja i
organisationen att gemensamt ta tag i underskottet, vilket är positivt.
Ingen fast anställd medarbetare kommer att varslas. Alla övertaliga
tillsvidareanställda på enheterna överförs till Bemanningsenheten (BE)
varifrån de placeras ut på vakanser till bl.a. vård- och omsorgsboenden. Ny
schemaläggning ska genomföras på enheterna i hemvården, de nya
schemana ska gälla från den 1 november. Brukartiden ska höjas till 71 %.
Alla datum i tidplanen har hållits hittills.
Olika stödåtgärder har satts in för att underlätta enheternas omställningsarbete, bl.a har en film spelats in i vilken förvaltningschefen redogör för
åtgärderna för att nå målet ekonomi i balans. Syftet med filmen är att alla
medarbetare ska få del av samma information direkt från förvaltningsledningen. Filmen visas för nämnden.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 106 Förvaltningschefens information
Handläggare: Karin Östgren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redovisar:
- IVO-beslut i Lex Maria-ärende på Lindhultsgården. IVO avslutar ärendet.
- Aktuellt läge på Adolfsbergshemmet: flera sjuksköterskor har den senaste
tiden sagt upp sig utifrån att de anser att det är bristande arbetsrutiner/
ledning på enheten. Utredning och diskussioner med berörda personer
pågår.
- Menprövning: polisen har bett att få tillgång till personuppgifter pga.
många stölder inom hemvården.
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Beslutsunderlag
IVO-beslut (Vö 173/2015)
Menprövning för utlämning av personkänsliga uppgifter (Vö 292/2015)
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 107 Delårsrapport 2 med prognos 2015
Ärendenummer: Vö 313/2015
Handläggare: Karin Östgren, områdeschefer, ekonomer, planerare
Ärendebeskrivning
Prognosen för Vård och omsorg totalt visar ett underskott på -93,8 mnkr.
Den nya prognosen är en förbättring sedan delår 1. Underskottet beror till
stor del på hemvården som under våren blivit konkurrensutsatt och där
krav finns på ökad effektivisering. Vård- och omsorgsförvaltningen lägger
nu stort fokus, i form av vidtagna åtgärder och aktiviteter, på att få en
ekonomi i balans. Medarbetarnas korttidsfrånvaro prognostiseras öka inom
samtliga tre verksamhetsområden. Lokalerna utnyttjas effektivare, men
omställningar i form av uppsagda kontrakt förväntas ge större effekter först
på längre sikt.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 med prognos 2015 med bilagor
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Delårsrapporten med prognos 2 för 2015 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Nämndens behandling
Nämnden är missnöjd med tidsplanen för upprättande av delårsrapporten
och vill se en annan ordning kommande år. Delårsrapporten skulle kunna
täcka tom juli månad för att ge tjänstemännen bättre tidsutrymme för skrivoch analysarbetet samt mer tid för nämndledamöterna att läsa handlingen
och diskutera resultatet.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2015 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
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Reservation
Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet.

§ 108 Utvecklad intern ersättningsmodell utifrån
beläggning för vård- och omsorgsboende 2015
Ärendenummer: Vö 260/2015
Handläggare: Maria Nordström, Inger Lund-Petersen
Ärendebeskrivning
Inom programområde Social välfärd används olika resursfördelningsmodeller. Utveckling bör enligt programnämnden ske mot mer prestationsbaserade ersättningsmodeller. På sikt bör de även utvecklas till mer värdebaserade ersättningsmodeller, alltså att utförarna premieras efter vad som
ska åstadkommas och att detta överensstämmer med brukarens behov och
önskemål.
Förslag till utvecklad intern ersättningsmodell inom vård- och omsorgsboende vilar i fyra viktiga principer:
1. den ska vara objektiv,
2. den ska värna om likabehandlingsprincipen,
3. den ska inte vara kostnadsdrivande,
4. den ska ge enheterna resurs efter prestation.
Det som är nytt i den interna ersättningsmodellen är den fjärde principen
ovan, att ge enheterna resurs efter prestation. I tidigare modell fick
enheterna enbart resurser efter antal platser och inriktning på respektive
enhet. Ersättning gavs till enheten oavsett om platsen var belagd eller inte,
ingen prestationsersättning alltså. Vid eventuell vidareutveckling till
värdebaserad ersättningsmodell kan denna modell utgöra en grund för
detta.
Syftet med intern ersättningsmodell utifrån beläggning är att det ska ge
ekonomiska incitament till bättre resursutnyttjande genom minskat antal
tomdygn på vård- och omsorgsboende. För att stimulera till snabbare
utflytt erbjuds gratis flyttstäd om en lägenhet är tömd inom 5 dagar efter
dödsfall/utflytt.
Beslutsunderlag
Utvecklad intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och
omsorgsboende 2015, daterad 2015-09-08 med bilagor Förslag till avtal
flyttningsstädning samt Rutin Gratis flyttstädning av lägenhet i vård- och
omsorgsboende
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Utvecklad intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och
omsorgsboende 2015 fastställs.
- Gratis flyttstäd erbjuds om lägenheten är tömd inom 5 dagar efter
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dödsfall/utflytt för att stimulera till snabbare utflytt.
Nämndens behandling
Framförs att avtalet med TS lokalvård behöver tydliggöras avseende från
vilken dag städning ska erbjudas/vara genomförd.
Beslut
Nämnden beslutar
- Utvecklad intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och
omsorgsboende 2015 fastställs.
- Gratis flyttstäd erbjuds om lägenheten är tömd inom 5 dagar efter
dödsfall/utflytt för att stimulera till snabbare utflytt.

§ 109 Ny ledamot i Lokala pensionärsrådet
Ärendenummer: Vö 117/2015
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Inger Führ är föreslagen som ny ledamot i Lokala pensionärsrådet öster för
SKPF efter Anna-Bella Eklund som avlidit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut
Nämnden beslutar
- Inger Führ utses som ny ledamot för SKPF i Lokala pensionärsrådet
öster.

§ 110 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 314/2015
Handläggare: Ann-Christin Ring
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, dvs. att delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på delegation
ska anmälas till nämnden.
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut i rekryteringsärenden
perioden 2015-07-01--2015-09-07 samt delegationsbeslut avseende
ändringar i attestförteckningen i augusti månad 2015.
Beslutsunderlag
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Delegationsbeslut i rekryteringsärenden avseende perioden 2015-07-01-2015-09-07
Delegationsbeslut atteständringar augusti månad 2015
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 111 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Budgetprocessen för 2016 är i full gång i hela kommunen. KF-beslut i
oktober, PN-beslut i november, DN-beslut i december.
- Seniorfestivalen går av stapeln vecka 40. Programbilaga har skickats ut i
gratistidningen Örebroarn. Många olika slags aktiviteter erbjuds under
veckan.
- Anhörigdagen genomförs den 6 oktober. Program kommer att mailas ut
till nämnden av nämndsekreteraren. Ersättning utgår.
- Ordförande frågar nämnden om nämnden är intresserad av att gå på
studiebesök i forskningslägenheten i Hälsans hus på Ängen? Nämnden är
intresserad och vill helst att studiebesöket förläggs i kombination med ett
nämndsammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 112 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Ärendebeskrivning
- Elin Enes och Lars-Eric Johansson redovisar från ett kontaktpolitikerbesök i Almby-Eklunda hemvård. Besöket kändes bra. Personalen
uttryckte att de upplever att de har för litet tid för brukarna. Om någon
brukare t.ex. är ledsen tar personalen sig tid och stannar en extra stund.
Enheten är uppfylld av arbetet med åtgärdsplanen för ekonomi i balans och
har påbörjat åtgärder.
- Marie Brorson uppger att det varit en internationell Anhörigkonferens i
Göteborg; västers nämnd skickade en ledamot då Anhörigcentrum
organisatoriskt tillhör väster, själv åkte hon från programnämnden.
Konferensen innehöll många bra föreläsningar. Chefen och anställda på
Anhörigcentrum deltog i konferensen. En uppföljning kommer att göras för
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att se vad som kan utvecklas kring anhörigstödet i Örebro.
- Börje Gustafsson redovisar ett kontaktpolitikerbesök på Ängens vård- och
omsorgsboende. Gruppen träffade de två enhetscheferna. Ängen blir
intraprenad vilket chefer och personal ser positivt på. Personalen önskar
mer tid för brukarna. Ängen har en fast läkarkontakt vilken har Ängen som
prioriterat uppdrag, det finns inga problem kring läkarmedverkan på
vårdavdelningarna. Enheten var nöjd med det mesta.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 113 Diarieförda ärenden, kursinbjudningar,
presidieanteckningar, samverkansprotokoll m.m.
Ärendenummer: Vö 309/2015
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom följande handlingar:
Diarieförda ärenden perioden 2015-07-01--2015-09-08
Kursinbjudningar:
- IVO-dagen 2015, presidierna får gå med ersättning.
- "Kultur för livet - nationell konferens om kultur som välfärdsresurs för
äldre", ersättning utgår inte.
- Utvecklingsarenan "Mötet mellan civilsamhället och det offentliga",
ersättning utgår.
Presidieanteckningar 2015-09-03
Samverkansprotokoll 2015-06-16, 2015-11-08, 2015-08-25
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 114 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga finns att besvara.

8

9

