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Justerat den 21 december 2017

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december
2017.

§ 189 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Till ordinarie justerare föreslås Åsa Johansson (L) med Ann-Katrine
Jondelius (M) som ersättare. Protokollsjustering föreslås ske den 21
december kl. 13.00.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åsa Johansson (L) utses till ordinarie justerare med Ann-Katrine
Jondelius (M) som ersättare. Protokollsjustering ska ske den 21 december
kl. 13.00

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

§ 191 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 192 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av övriga frågor.
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§ 193 Tillsynsrapport 2016
Ärendenummer: Vö 198/2015
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Målet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten är
ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och
rutiner. Tillsyn 2016 har genomförts avseende "SIP-rutinen", "Rutin för
systematisk analys och utvärdering" samt "Handbok för hantering av
medarbetarenkätresultatet".
Driftsnämnden anses ha en god intern kontroll då det pågår ett systematiskt
och stabilt arbete med intern kontroll som syftar till långsiktiga positiva
effekter. Den samlade bedömningen av resultaten för 2016 års interna
kontroll är att det finns vissa brister gällande hur väl rutinerna fungerar och
följs inom Vård och omsorgs verksamheter. Resultaten bedöms vara
väsentliga och av stor vikt då avvikelser kan innebära att kostnadseffektiv
verksamhet inte bedrivs samt att riktlinjer och rutiner inte följs.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER
Tillsynsrapport 2016 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Tillsynsrapport för 2016 godkänns och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
2. Information om genomförda uppdateringar av SIP-rutinen samt vidtagna
åtgärder avseende den interna kommunikationen om rutinen inom
organisationen redogörs för nämnden i april 2017.
3. Information om framtagen rutin för beslutsfattande i ledningsgruppen
redogörs för nämnden i april 2017.
4. Information om genomförda åtgärder inom organisationen avseende
rekommenderat arbetssätt kring medarbetarenkätresultatet redogörs för
nämnden i april 2017.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 194 Tillsynsplan 2017
Ärendenummer: Vö 266/2016
Handläggare: Tommy Ledin
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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 östers ansvarsområde.
Utifrån genomförda risk- och väsentlighetsanalyser föreslås tillsyn under
2017 utövas inom följande områden:
"Dokumentationsprocessen", "Effektiviseringsprocessen, inriktning
kostombud", "Effektiviseringsprocessen, inriktning anhörigstöd" samt
"Processen för systematiskt arbetsmiljöarbete, inriktning sjukfrånvaro".
Resultaten av tillsynerna redovisas i tillsynsrapport till Vård- och
omsorgsnämnden i november 2017.
Beslutsunderlag
Riskanalysrapport inför intern kontroll ÖSTER 2017
Tillsynsplan 2017 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Under 2017 ska tillsyn utövas på Dokumentationsprocessen,
Effektiviseringsprocessen med inriktning kostombud,
Effektiviseringsprocessen med inriktning anhörigstöd, Processen för
systematiskt arbetsmiljöarbete med inriktning sjukfrånvaro.
- Resultaten av tillsynerna redovisas i tillsynsrapport till Vård- och
omsorgsnämnden i november 2017.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 195 Genderbudgetanalys, resultat
Ärendenummer: Vö 330/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Syftet med genusbudgeteringsanalys är att analysera områden för att hitta
eventuella könsskillnader. Vid eventuella funna könsskillnader ska detta
kunna leda till en ombudgetering i syfte att motverka funna könsskillnader.
Följande två frågeställningar har analyserats: Finns könsskillnader vid
överensstämmelsen mellan beviljad och utförd tid hos kunden inom
hemvården? samt Finns könsskillnader i erbjudna aktiviteter vid vård- och
omsorgsboenden? Resultatet av analysen redovisas för nämnden.
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Beslutsunderlag
Rapport genderbudgetanalys 2016 - Beviljad och utförd tid hemvård
Rapport genderbudgetanalys 2016 - Aktiviteter vobo
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Områdescheferna ges i uppdrag att arbeta vidare med resultatet av
genderbudgetanalysen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 196 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Vö 375/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Genomgång av Verksamhetsplan med budget 2017 avseende indikatorer
2017, uppdrag och sifferbudget samt prioriteringar under året.
Verksamhetsplanen fokuserar på vad som ska genomföras under året.
Förvaltningen har upprättat en aktivitetsplan för hur mål och uppdrag ska
genomföras samt ansvariga för genomförandet.
Beslutsunderlag
Sammanställning indikatorer 2017
Uppdrag
Preliminär sifferbudget
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Pell Uno Larsson (S) påpekar vikten av att aktiviteter utifrån HBTQ-planen
genomförs, inte bara i föreläsningsform. Anders Brandén (M) instämmer i
påpekandet samt uppger att det måste till kontinuitet i HBTQ-arbetet för att
vårt tänkesätt ska förändras.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
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§ 197 Månadsrapport november
Ärendenummer: Vö 91/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för november 2016 redovisas för nämnden. 103 % har
förbrukats av årsbudgeten, en försämring med -3,4 mnkr sedan föregående
prognos. Från den 1 april 2017 kommer kostnaderna för nyttjande av
Bemanningsenheten att läggas ut på enheterna.
Beslutsunderlag
Månadsrapport november
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 198 Omställning hemvården/ekonomi i balans
Ärendenummer: Vö 268/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Uppföljning av åtgärder/omställning inom hemvården för att nå
en ekonomi i balans redovisas för nämnden. En förväntad positiv trend i
ekonomin efter november har uteblivit pga. mycket övertid, användande av
många timanställda, att fattade beslut inte följs etc.
Under 2017 verkställs införande av ny hemvårdsorganisation den 1/1;
breddinförande av nyckelfri hemtjänst; införande av mobil dokumentation
hösten 2017; upphandling av distribution lunchlådor; utbildning i
schemaläggning - samtliga aktiviteter för att effektivisera, underlätta
arbetet och förhoppningsvis ge en positiv effekt på ekonomin.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 199 IVO-beslut
Ärendenummer: Vö 311/2016
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
IVO-beslut har inkommit i ärende Vö 311/2016 utifrån en lex Sarahanmälan om brister vid leverans av lunchlådor. IVO avslutar ärendet och
kommer inte att vidta ytterligare åtgärder. SAS har haft en uppföljning med
berörd enhet.
Beslutsunderlag
IVO-beslut
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 200 Revisionsgranskning biståndsbedömning
Ärendenummer: Vö 444/2016
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
biståndshandläggningsprocessen och verkställighet inom ordinärt
boende/hemvård. Utifrån vad som framkommit av granskningen efterfrågar
Stadsrevisionen svar senast den 20 januari 2017 från vård- och
omsorgsnämnden om vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport inkl. missiv
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 201 Rapport om nattfrid och nyckelfri hemtjänst
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om arbetet med nattfrid (digital tillsyn) och
nyckelfri hemtjänst. Alla insatser loggas för att kunna se vem som har gjort
vad. Nattillsyn med kamera pågår i 30 sekunder, därefter slås kameran av
för att skydda integriteten.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 202 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 200/2016
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.
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut perioden 161108161206, delegationsbeslut avseende atteständringar november månad 2016
samt för kännedom sammanställning av utdelning av aktivitetsstöd 2017
(västernämnden beslutar efter samråd med östernämnden).
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 161108-161206
Delegationsbeslut avseende atteständringar november månad 2016
Aktivitetsstöd 2017 (Vv 396/2016), tjänsteskrivelse/sammanställning till
västernämnden
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 203 Presentation av nyttjande av statliga medel
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om programnämndens fördelning av 27,2 mnkr
i stimulansmedel till äldreomsorgen. Pengarna används till projekt
Kognitiva stödteam tillsammans med projektet Utredning i hemmet;
tillfällig ökning larmgruppen; Gillet trygghetsboende; Rehabteamet
(fallprevention); valfrihetssystemet och nya målgrupper; nattbemanning på
vård- och omsorgsboende; en tjänst till Anhörigcentrum; utökade
permanenta platser på Klosterbacken genom omvandling av korttidsplatser;
en obudgeterad post som ej har fördelats - programdirektören har möjlighet
att styra dessa medel till insatser.
Beslutsunderlag
PPT-presentation statliga medel
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 204 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
- Ny betalningsansvarslag träder i kraft årsskiftet 2017/18 utifrån två
utredningar av Göran Stiernstedt. Kommunen och Regionen utreder
gemensamt en ny överenskommelse mellan kommunen och regionen om
att gå från 5 till 3 dagar för utskrivningsklara/färdigbehandlade patienter.
- Diskussion pågår mellan kommunen och regionen om målet med det
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förebyggande arbetet samt växling mellan regionen och kommunen
avseende arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
- Ansökningsförfarande om statliga medel för digitalisering pågår. Medlen
måste leda till att våra kostnader sänks; viktigt att våra IT-system kan
"tala" med varandra.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 205 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Den som är förtroendevald i Örebro kommun och som begär ersättning
för förlorad arbetsinkomst är skyldig att inkomma med intyg som styrker
den summa man begärt ersättning för. Varje år görs en avstämning för att
se att de ersättningar som man fått utbetalt överensstämmer med det belopp
som arbetsgivare, a-kassa eller Försäkringskassan dragit av från inkomsten.
Senast den 28 februari ska intyg från arbetsgivare, a-kassa eller
Försäkringskassan lämnas för att styrka föregående års utbetalda ersättning
för förlorad arbetsinkomst. Intyget lämnas till nämndsekreteraren.
Om man avslutar sitt uppdrag under året ska man snarast möjligt inkomma
med intyg som styrker den ersättning för förlorad inkomst som betalats ut.
- Nämnden får i år en liten julfika samt ingen "julklapp" för att föregå med
gott exempel pga. den ekonomiska situationen. Dock har förvaltningschef,
områdeschefer, ekonom och nämndadministratör haft ett slitsamt år så
de får en liten uppskattning från nämnden för att kunna hålla ångan uppe
framöver...
Beslutsunderlag
Information om skyldigheten att intyga inkomstbortfall.
Tidsplan för hantering av intyg för 2016 års ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt ordförandes förslag.

§ 206 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.
- Vid dagens sammanträde redovisas genomförda kontaktpolitikerbesök i
Norrby hemvård och på Tullhuset.
- Inkommen konferensinbjudan: Mänskliga rättigheter; för kännedom,
ingen ersättning utgår.
Beslutsunderlag
Mänskliga rättigheter
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 207 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden tillställs: Diarieförda ärenden 2016-11-08--2016-12-06;
Presidieanteckningar 2016-12-01;
Samverkansprotokoll 2012-11-29.
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2016-11-08--2016-12-05
Presidieanteckningar 2016-12-01
Samverkansprotokoll 2016-11-29
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 208 Svar på övriga frågor
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Återkoppling på fråga om rutin för utlämnande av iPad till nya
nämndledamöter: Dröjsmål beror på att partierna inte skickar
personuppgifter till valnämnden - rutin behöver därför upprättas för vilka
uppgifter som behöver inlämnas från partierna när någon ny
ledamot/ersättare blivit vald. Dröjsmål beror även på att politiker som
slutat sitt uppdrag inte lämnar tillbaka iPaden alls eller tillräckligt snabbt,
vilket medför att det är brist på iPads.
Förvaltningschefen uppger att han kommer att lyfta frågan centralt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 209 Avslutning
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar nämnden och tjänstemännen för ett gott samarbete under
året och önskar hela nämnden och tjänstemännen en riktigt god och vilsam
jul- och nyårshelg. De önskar ordförande och varandra detsamma!
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