Vö 30/2017

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2017-11-13
Datum:
Klockan: 14:00 – 16:40
Plats:
Ringgatan 32, Dojan vänster (3 tr)
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Johan Arenius (KD), vice ordförande
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordförande
Pell Uno Larsson (S)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Adebo (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Anders Brandén (M)
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Margareta Jansson (S)
Håkan Ullefors (L), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Närvarande ersättare
Silvia Assi (S)
Ann-Kristin Nyström (V)
Mats Bengtsson (S)
Övriga
Jukka Tekonen, tf. förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Annika Sölveling, HR-strateg
Johanna Viberg, utvecklingschef
Mikael Gustander, lokalplanerare
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Paragraf 168-185

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 23 november 2017

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 november 2017.

§ 168 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 23 november kl. 12.00. Åsa Johansson
(L) föreslås som ordinarie justerare med Henrik Glamsjö (M) som
ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska ske den 23 november kl. 12.00. Åsa Johansson
(L) utses till ordinarie justerare med Henrik Glamsjö (M) som ersättare.

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

§ 170 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.
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§ 171 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
- Frederick Axewill (S) har en upplysning om support för iPads.
- Åsa Johansson (L) vill få återkoppling på tidigare ställd fråga om
information om finskspråkigt vård- och omsorgsboende.
Beslut
Nämnden beslutar
- Frågorna tas upp under punkten Svar på övriga frågor.

§ 172 Remiss av förslag till kulturpolitiskt program
Ärendenummer: Vö 338/2017
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Kulturpolitiken är Örebro kommuns medel för att arbeta strategiskt och
hållbart med de kulturella resurserna så att de gynnar samhällsutvecklingen. Den knyter därmed an till flera områden inom samhällsplaneringen
som demokrati, hållbar tillväxt, lärande, bildning, stadsplanering,
näringslivsutveckling, miljö, klimat och folkhälsa. För att beskriva detta
strategiska arbete inom kulturpolitiken har Kulturnämnden tagit fram ett
förslag till ett reviderat kulturpolitiskt program för hela Örebro kommun.
Kulturnämnden vill gärna ha in synpunkter på förslaget. Kulturnämnden
planerar att anta det reviderade kulturpolitiska programmet under våren
2018 innan Kommunfullmäktige tar ställning till programmet under
sommaren/hösten 2018. Remissperiod 29 september 2017 till 3 december
2017.
Ett förslag till remissvar har utarbetats.
Beslutsunderlag
Remiss samt missiv
Förslag till remissvar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Remissvaret antas och skickas in till Kulturnämnden.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 173 Månadsrapport oktober 2017
Ärendenummer: Vö 56/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för oktober månad 2017 redovisas. Vård och omsorg
redovisar en negativ avvikelse för oktober månad med -8,7 mnkr vilket är
primärt hänfört till hemvården. Ackumulerat redovisar Vård och omsorg
totalt en negativ avvikelse på -50,3 mnkr. Prognosen för 2017 indikerar en
total avvikelse på -55,2 mnkr för Vård och omsorg där hemvården står för 69,9 mnkr. Prognosen totalt sett har försämras med -2,7 mnkr jämfört
september månad.
Intraprenadernas överskott kommer from. 2018 att hanteras annorlunda
jämfört med 2017. Nämnden kommer att få en mera detaljerad
information i anslutning till sifferbudgeten som bereds på
decembernämnden.
Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2017
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 174 Sifferbudget 2018
Ärendenummer: Vö 362/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Tidplanen för budgetarbetet medför att förslag till sifferbudget 2018 tas
upp för information på decembernämnden, bereds på ordförandeberedning
och presidiemöte inför januarinämnden, beslut fattas på januarinämnden
om verksamhetsplan med budget 2018.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 175 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Vö 197/2017
Handläggare: Jukka Tekonen
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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
2018 utövas inom följande fyra områden: Avvikelseprocessen, Processen
kring rehabiliterande arbetssätt, Prognos- och uppföljningsprocessen samt
Introduktionsprocessen. För samtliga tillsynsområden föreslås metoden för
tillsynen vara en kvalitativ utredning.
Resultaten av tillsynerna redovisas i tillsynsrapport till nämnden
i november 2018.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2018
Riskanalysrapport
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Ordförande föreslår att en genomgång görs på nästa ordförandeberedning
kring rehabiliterande arbetssätt. Synpunkter från nämnden tas emot till
nästa ordförandeberedning.
Frederick Axewill (S) anser att det bör räcka med tre tillsynsområden
totalt, ett per område verksamhet, personal, ekonomi och att de är lika för
västernämnden.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 176 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 365/2017
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.
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Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut perioden 171011171103 samt delegationsbeslut avseende atteständringar oktober månad
2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 171011-171103
Delegationsbeslut avseende atteständringar oktober månad 2017
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 177 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
- Områdeschefen för hemvården, Camilla Andersson, kommer att sluta sin
tjänst i mitten av januari för att gå till annan tjänst utanför kommunen.
Nämnden önskar henne lycka till.
- Förvaltningen har i nuläget svårt att genomföra alla sina åtaganden i tid
gentemot nämnden pga. sjukdom bland flera medarbetare. Förvaltningen
gör dock allt som står i dess makt för att lösa uppgifterna men det är viktigt
att nämnden känner till situationen.
- Två halvdagsseminarier har vid olika tillfällen genomförts med ett antal
omvårdnadspersonal resp. med ett antal chefer inom hemvården
tillsammans med förändringskonsulten i det nyinrättade Förändringsteamet
inför att ett förändringsarbete ska påbörjas inom hemvården. Nämnden
kommer att hållas informerad.
- Kostverksamheten kommer från årsskiftet att överflyttas till
programområde Barn och utbildning. Nämnden kommer att få information
på decembermötet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 178 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Nämndsammanträdet den 13 september 2018 flyttas till den 14 september
kl. 9-12 pga. att programnämnden flyttat fram sitt sammanträde en vecka
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till den 13 september. Majoritetens gruppmötestid kvarstår.
Beslut
Nämnden beslutar
- Nämndsammanträdet den 13/9 flyttas till 14/9 kl. 9-12.

§ 179 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
- Frederick Axewill (S) informerar om utökad IT-service för iPads, skriftlig
information mejlas ut till nämnden.
- Åsa Johansson (L) har tidigare ställt frågan om finsktalande vård- och
omsorgsboende och då fått svaret att Löwenhjelmska huset har en
avdelning med finsktalande personal. Denna information är dock svår att
hitta på kommunens hemsida då detta omnämns under rubriken Aktiviteter.
Områdeschefen för vård- och omsorgsboenden, Margareta Dahlén,
meddelar att informationen på hemsidan ska förtydligas. Pell Uno Larsson
(S) uppger att det är lång kö till Löwenhjelmska huset; det skulle därför
behöva tillskapas platser för olika språkgrupper/teckenspråk på flera vårdoch omsorgboenden som har personal med olika språkkompetenser. Det är
viktigt att planera för framtiden så att olika språkgrupper inte blir isolerade.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 180 Studentanställningar
Ärendenummer: Vö 364/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Annika Sölveling
Ärendebeskrivning
För att möta den kompetensförsörjningsproblematik som råder behöver
Vård- och omsorgsförvaltningen finna nya åtgärder som bidrar till
lösningar på både kort och på lång sikt. Generellt handlar det om att vårdoch omsorgsförvaltningen behöver öka sitt attraktionsvärde som
arbetsgivare. Sedan våren 2017 har diskussioner förts inom förvaltningen
om att införa studentanställningar som en möjlighet att möta de utmaningar
som råder inom kompetensförsörjningen. En studentanställning innebär att
personer som är i utbildning kan kombinera sina studier med en
anställning. Anställningsformen är en allmän visstidsanställning med en
tjänstgöringsgrad upp till 40 % som gäller terminsvis.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen om studentanställningar godkänns som ett led i att
förverkliga nämndens verksamhetsplan 2017 gällande avsnittet om
kompetensförsörjning.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 181 Handlingsplan avseende Våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck, rapport
Ärendenummer: Vö 241/2016
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Nämnden beslutade i april att förvaltningen ska redovisa arbetet med
åtgärdsplanen till nämnden i oktober 2017. En kortfattad rapport har
sammanställts över genomförda och planerade åtgärder kopplade till
uppdragen i handlingsplanen.
Som en av många aktiviteter har en utbildning i Mänskliga
rättigheter genomförts under 2017 för alla chefer och under 2018 planeras
utbildningen genomföras för nämnderna. Ordförande framför att nämnden
redan nu vill få ta del av innehåll och upplägg av utbildningen i Mänskliga
rättigheter.
Beslutsunderlag
Uppföljning
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Information
Pell Uno Larsson (S) vill få information om planeringen av genomförande
av HBTQ-planens intentioner. Ordförande uppger att denna fråga tas upp
på kommande ordförandeberedning och att återkoppling sker på
decembernämnden.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 182 Äldreundersökningen, redovisning av resultat
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om resultaten från äldreundersökningen 2017
avseende hemvård och vård- och omsorgsboenden.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation hemvård resp. vård- och omsorgsboende
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 183 Ombyggnad/nybyggnad av vård- och
omsorgsboenden
Handläggare: Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
Nämnden får på begäran information om ombyggnad/nybyggnad av vårdoch omsorgsboenden - Skebäcksgården, Askenäs, Brickebacken och
Lillån/Bettorp:
- Lokalförsörjningsenheten har fått i uppdrag att med Länsgården teckna
förstudieavtal för en om- och tillbyggnation av vård- och omsorgsboendet
Skebäcksgården. Om- och tillbyggnationen innebär en utökning av cirka
50 vård- och omsorgsboendeplatser.
- Lokalförsörjningsenheten har fått i uppdrag att med ÖBO teckna
förstudieavtal avseende ett vård- och omsorgsboende i Brickebacken. ÖBO
ska genomföra en förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för en
byggnation av ett vård-och omsorgsboende i Brickebacken med cirka 7281platser. Boendet ska också innehålla lokaler för dagverksamhet och
träffpunkt. Intentionen enligt Lokal- och bostadsförsörjningsplanen är att boendet ska vara färdigställt 2021.
- Lokalförsörjningsenheten har fått i uppdrag att utreda möjligheterna och
förutsättningarna för ett vård- och omsorgsboende i Lillån/Bettorp med
cirka 72-81 platser.
- Askenäs vård- och omsorgsboende i Odensbacken: Planeringen av ett
mer ändamålsenligt vård- och omsorgsboende i Odensbacken kräver mer
utredning för att klargöra fortsatt arbete för att det ska bli så bra som
möjligt. Under 2018 ska en plan för utveckling av Askenäs fastställas.
Utredningen omfattar både analys av externa- och kommunala aktörer
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Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 184 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.
Ordförande meddelar att den 19/1 2018 genomförs en inspirationshalvdag
om rehabiliterande arbetssätt - inbjudan kommer. Ersättning kommer att
utgå.
Kontaktpolitikerbesök har genomförts på Ängen vård- och omsorgsboende;
redovisas.
Kommande kontaktpolitikerbesök: grupp 2 till Jeremiasgården samt
Axbergs hemvård tisdag och torsdag vecka 47. Grupp 1 besöker
Östernärke hemvård den 12/12.
Beslutsunderlag
Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns, frukostseminarium den 1/12.
Ersättning utgår.
Omvärldsdagen 7/12 2017. Presidiet, ersättning utgår.
Forum Jämställdhet i Karlstad, 6-7/2 2018. Ersättning utgår inte.
Ny lagstiftning och förändrade regler för kommunal hälso- och sjukvård,
6/2 2018. Ersättning utgår inte.
IVO-dagen 13/2 2018. Presidiet, ersättning utgår.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 185 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden tillställs:
Diarieförda ärenden 2017-10-11--11-03
Presidieanteckningar 2017-11-02
Samverkansprotokoll 2017-10-03
Månadsrapport boendesamordning oktober 2017
Vägledning till personuppgiftsansvariga från Datainspektionen
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Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2017-10-11--11-03
Presidieanteckningar 2017-11-02
Samverkansprotokoll 2017-10-03
Månadsrapport boendesamordning oktober 2017
Vägledning till personuppgiftsansvariga från Datainspektionen (för
kännedom)
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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