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Vård- och omsorgsnämnd öster
Tid:

Torsdagen den 18 januari 2018 kl. 14.00

Plats:

Ringgatan 32, lokal: Dojan (vänster), 3 tr

Marie Brorson
ordförande
070-586 40 09

Ann-Christin Ring
nämndadministratör
tfn: 019-21 27 27

Gruppmöten:
S, KD och C måndag den 15/1 kl. 15.00-17.00, Ringgatan 32, lokal: Dojan vänster (3
tr) samt sammanträdesdagen kl. 13.00, Ringgatan 32, lokal: Galoschen (vån 4).
L, M och MP tisdag den 16/1 kl. 17.15, lokal: L:s kansli, Rådhuset.
___________________________________________________________________________________________

Ledamöter:
Marie Brorson, (S) ordf.
Pell Uno Larsson (S)
Margareta Jansson (S)
Mayson Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Johan Arenius (KD), vice ordf.
Elin Adebo (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordf.
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Tomas Fredriksson (MP)

Ersättare:
Lars-Eric Johansson (S)
Silvia Assi (S)
Mats Bengtsson (S)
Christina Håkansson (KD)
Fehret Hatic (C)
Ann-Kristin Nyström (V)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Harbi Amir (MP)
Håkan Ullefors (L)

Övriga:
Jukka Tekonen, tf. förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämndadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Gunilla By, planerare
Hanna Richter, planerare
Maria Eck, SAS
Ylva Blix, MAS
Lisa Palmroth, boendesamordnare
Inger Lund Peterson, boendesamordnare
Sofia Karlsson, planerare
Birgit Henningsson, Kommunal
Ulrika Lindgjerdet, Kommunal

Förhinder anmäls till nämndadministratören på telefon 21 27 27 eller
e-post ann-christin.ring@orebro.se

Ärendelista

Vö 426/2017

Vård- och omsorgsnämnd öster
2018-01-18
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dojan vänster, Ringgatan 32
Kl. 14.00

1 Protokollsjustering
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 1 februari kl. 12.00.

2 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson

3 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson

4 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Kl. 14.10

5 Månadsrapport december
Ärendenummer: Vö 56/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Aktuellt ekonomiskt läge redovisas.
Beslutsunderlag
Handling utsänds senare.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Kl. 14.20

6 Verksamhetsplan 2018 med budget
Ärendenummer: Vö 362/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin, Gunilla By, Hanna Richter
Ärendebeskrivning
De huvudsakliga uppdragen för vård- och omsorgsnämnden är att
tillhandahålla individuell vård och omsorg, hälsofrämjande och
förebyggande tjänster samt anhörigstöd. Vård- och omsorgsnämnden hade
stora ekonomiska utmaningar under verksamhetsåret 2017. Dessa
ekonomiska utmaningar kommer även att vara stora utmaningar under
2018. Arbetet med att dimensionera bemanningen inom hemvården utifrån
underlag, behov och ekonomisk tilldelning kommer att prioriteras. Det är
viktigt att Örebro kommun har kapacitet och klarar av att kvarstå som en
av de konkurrerande utförarna av hemtjänstinsatser.
Verksamheterna inom Vård och omsorg kommer även fortsättningsvis att
sträva efter att erbjuda en trygg och god äldreomsorg. Vård- och
omsorgsnämnden kommer bidra i arbetet med att implementera
strategierna ”Åldras på dina villkor” och "Strategi för rehabiliterande
arbetssätt". Dessutom kommer satsningar att göras kring digitalisering.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2018, Vård- och omsorgsnämnd öster
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Vård- och omsorgsnämndöster
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom samt för att justera de ekonomiska ramarna
mellan vård- och omsorgsnämnderna.
Kl. 15.00

7 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Vö 197/2017
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd öster ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden. En del av detta ansvar innebär att fastställa en
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att
den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom Vård- och
omsorgsnämnd västers ansvarsområde.
Det har under 2017 genomförts risk- och väsentlighetsanalyser enligt
framtagen intern rutin för arbetet med intern kontroll. Utifrån risk- och
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väsentlighetsanalyserna föreslås tillsyn under 2018 utövas inom följande
tre områden: Avvikelsesprocessen, Prognos- och uppföljningsprocessen
och Introduktionsprocessen. Metoden för tillsynen av de tre områdena
föreslås vara en kvalitativ utredning.
Resultaten av tillsynerna redovisas i tillsynsrapport till nämnden i
november 2018.
Beslutsunderlag
Riskanalysrapport inför intern kontroll 2018 Vård och omsorg ÖSTER (Vö
197/2017)
Tillsynsplan 2018 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER (Vö 197/2017).
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Under 2018 utövas tillsyn på Avvikelseprocessen, Prognos och
uppföljningsprocessen samt Introduktionsprocessen.
- Resultaten från tillsynerna redovisas i en tillsynsrapport till nämnden i
november 2018.
Kl. 15.10-15.30
PAUS
Kl. 15.30

8 Remiss av förslag till idrottspolitiskt program
Ärendenummer: Vö 417/2017
Handläggare: Hanna Richter
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden i Örebro kommun arbetar strategiskt för att alla som bor
och verkar i kommunen - oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller
funktionsnedsättning - ska kunna utöva fysiskt aktivitet, idrotts- och
motionsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. För att
beskriva detta strategiska arbete inom idrottspolitiken har Fritidsnämnden
tagit fram ett förslag till ett idrottspolitiskt program för hela Örebro
kommun.
Fritidsnämnden vill gärna ha in synpunkter på förslaget. Fritidsnämnden
planerar att anta det reviderade idrottspolitiska programmet under våren
2018 innan Kommunfullmäktige tar ställning till programmet under
sommaren/hösten 2018.
Remissperioden pågår 11 december 2017 - 18 februari 2018. Vård- och
omsorgsnämnderna har beviljats förlängd remisstid tom. 15 mars.
Beslutsunderlag
Förslag till idrottspolitiskt program
Missiv
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Kl. 15.40

9 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 49/2018
Handläggare: Ann-Christin Ring
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.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 171129-171231
Delegationsbeslut avseende atteständringar december månad 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet.
Kl. 15.45

10 IVO-beslut
Ärendenummer: Vö 214/2017
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om beslut från IVO (Inspektionen för vård och
omsorg) i klagomålsärende avseende brister vid utförande av hemtjänstinsatser och läkemedelshantering. IVO avslutar ärendet efter några
ställningstaganden.
Beslutsunderlag
IVO-beslut
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 15.50

11 Halvårsuppföljning juli-december 2017 avseende lex
Sarah-/lex Maria-anmälningar
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Handläggare: Maria Eck, Ylva Blix
Ärendebeskrivning
Nämnden får en sammanställning och presentation av upprättade lex
Sarah- och lex Maria-anmälningar under juli-december 2017.
Sammanställningen innehåller bakgrund, vidtagna åtgärder, pågående
process samt ev. beslut från IVO.
Beslutsunderlag
Sammanställning/presentation, juli-december 2017 (handling utsänds
senare)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 16.00

12 Halvårsuppföljning juli-december 2017 avseende
boendesamordning
Handläggare: Lisa Palmroth, Inger Lund Petersen
Ärendebeskrivning
Nämnden får en presentation av boendesamordning avseende månaderna
juli-december 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 16.10

13 Årsuppföljning kvalitetsgranskningar 2017
Handläggare: Sofia Karlsson
Ärendebeskrivning
Upphandlings- och uppföljningsavdelningen ansvarar för att genomföra
kvalitetsuppföljningar av hemvårdsenheter samt vård- och omsorgsboenden inom vård och omsorg. Nämnden får information om vad enheten
sammantaget har uppmärksammat under 2017 vid genomförda kvalitetsuppföljningar samt tidsplanen för planerade kvalitetsuppföljningar under
2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Kl. 16.30

14 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Jukka Tekonen
Kl. 16.40

15 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Kl. 16.50

16 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information
från genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt
från deltagande i kurser/konferenser.
Inkomna kurs-/konferensinbjudningar:
Dokumentation i vård och omsorg - vad säger lagen?, 18 januari 2018
Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre, 8-9 februari 2018
Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorgen, 8-9 mars 2018
Äldreomsorg i förändring och utveckling, 20 mars 2018
Att möta och hantera hot och våld på jobbet, 18 april 2018
Årsredovisning - ett rykande aktuellt ämne
Ingen ersättning utgår till dessa konferenser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 16.55

17 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt övriga
handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom:
Diarieförda ärenden 2017-11-29--2017-12-31
Presidieanteckningar 2017-12-21
Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak 2017-2021; Följebrev; Protokollsutdrag (Vö 327/2017)
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2017-11-29--2017-12-31
Presidieanteckningar 2017-12-21
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Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak, 2017-2021; Följebrev; Protokollsutdrag (Vö 327/2017)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.

18 Svar på övriga frågor
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