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Vö 25/2017

Protokoll

ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster
Datum:,2017-05-18
Klockan:,14:00 - 17:00
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)
Margareta Jansson (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Enes (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Tjänstgörande ersättare
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Henrik Glamsjö (M)
Fehret Hatic (C), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Mayson Murad (S)
Håkan Ullefors (L), ersättare för Elisabeth Tegelaar Petersson (SD), kl.
14.00-15.15, §§ 78-87
Silvia Assi, ersättare för Elisabeth Tegelaar Petersson (SD) kl. 15-15-17.00,
§§ 88-97
Närvarande ersättare
Silvia Assi (S), kl. 14.00-15.15
Mats Bengtsson (S)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Anna-Stina Lander, planerare
Camilla Brehmer Trumö, avdelningschef
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Emma Kozan, avdelningschef
Fatima Chergui, avdelningschef
Maria Eck, SAS
Maria Nordström, ekonom
Johanna Viberg, utvecklingschef
Elisabeth Mattsson, enhetschef
Paragraf 78-97

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 29 maj 2017

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 maj 2017.

§ 78 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 29 maj kl. 12.00. Åsa Johansson (L)
föreslås som ordinarie justerare med Anders Brandén (M) som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska ske den 29 maj kl. 12.00. Åsa Johansson (L) utses
till ordinarie justerare med Anders Brandén (M) som ersättare.

§ 79 Godkännande av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Svar på övriga frågor hänskjuts till junisammanträdet pga. att frågeställaren
är förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns med ovanstående ändring.
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§ 80 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 81 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Anders Brandén (M) har fått till sig uppgift om att det finns stora problem i
Grenadjären hemvård. Förvaltningschefen uppger att han kommer att
informera om läget i hemvården senare under mötet.

§ 82 Reviderad budget 2017
Ärendenummer: Vö 375/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har fattat beslut angående ombudgeteringar
som påverkar driftsnämnderna inom Vård och omsorg. Det handlar om:
- Riktade effektiviseringsuppdrag - förändrad kostorganisation.
- Ombudgetering kopplat till överförda resultat, för driftverksamheterna
intraprenaderna samt investeringsanslag
- I och med beslut av budget 2017 justerades nämndernas budgetramar för
sänkt internränta. Justeringen av räntan för fordonsteknik och de nämnder
som hyr fordon av fordonsteknik blev felaktig vilket nu rättas.
- Driftsnämndens budgetramar revideras 2017 utifrån hyresindex, ökade
kostnader för schablonpåslag innehållande bland annat kostnader för el,
vatten och skadegörelse
- Medel kopplat till Sommaraktiviteter för äldre flyttas från Vård och
omsorg gemensamt (väster) till Förebyggande gemensamt (väster).
Beslutsunderlag
Reviderad budget 2017 - tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag antas.
Ej deltagande i beslut
Åsa Johansson (L) och Anders Brandén (M) meddelar att de avstår från att
delta i beslutet med hänvisning till egen respektive budget.

3

Beslut
Nämnden beslutar
- Reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag antas.
Ej deltagande i beslut
Åsa Johansson (L) och Anders Brandén (M) deltar ej i beslutet med
hänvisning till egen respektive budget.

§ 83 Delårsrapport med prognos 1 2017
Ärendenummer: Vö 171/2017
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 1 är den första prognostiserade rapporten under
2017 för vård- och omsorgsnämnderna där deras möjlighet att nå
ekonomisk måluppfyllelse för året redovisas. Utifrån beslutad
verksamhetsplan och budget 2017 för vård- och omsorgsnämnderna drivs
en rad olika aktiviteter för att skapa en långsiktigt hållbar och
konkurrenskraftig verksamhet. En rad åtgärder är också påbörjade för att
skapa bättre förutsättningar för att nå ekonomi i balans för alla delar av
verksamheten.
Nämnden har ett uppdrag från Programnämnd social välfärd att i samband
med delårsrapport 1 komma till programnämnden och redovisa vidtagna
och planerade åtgärder för ekonomi i balans.
Ordförande informerar om att utifrån nämndens skrivelse till
programnämnden har företrädare för majoriteten haft möten med
kommunalråd m.fl. för att diskutera ställningstaganden avseende
hemvården.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1, 2017, Vård- och omsorgsnämnd öster
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Delårsrapport med prognos 1 för 2017 fastställs.
- Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att på juninämnden presentera
varför nya hemvårdsorganisationen, som trädde i kraft 1 januari 2017, inte
gett förväntad ekonomisk effekt.
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Yrkande
Johan Arenius (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Brandén (M) deltar i beslutet men vill lämna ett särskilt yttrande,
som han läser upp, till protokollet.
Proposition
Ordförande ställer de tre beslutspunkterna under proposition och finner att
nämnden bifaller dessa samt beviljas Moderaterna att lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Delårsrapport med prognos 1 för 2017 fastställs.
- Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att på juninämnden presentera
varför nya hemvårdsorganisationen, som trädde i kraft 1 januari 2017, inte
gett förväntad ekonomisk effekt.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Moderaterna biläggs protokollet.

§ 84 Genusbudgetanalys
Ärendenummer: Vö 170/2017
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Följande områden föreslås analyseras för Vård- och omsorgsnämnd öster
om där finns skillnader mellan män och kvinnor:
- Trygghet - finns skillnader i den upplevda tryggheten mellan kvinnor
respektive män på vård och omsorgsboenden? Vilken typ av upplevd
trygghet som avses i denna analys behöver specificeras.
- Larmorganisationen  finns skillnader mellan kvinnor och män gällande
hur snabbt personal finns på plats vid larm, vilka som larmar etc.?
Specificering behöver göras inom analysområdet om exakt fokusering.
Resultatet av analyserna redovisas till nämnden på oktobersammanträdet.
Beslutsunderlag
Genusbudgetanalys Vård och omsorg 2017, förslag till områden och
tidsplan
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Föreslagna analysområden antas.
- Resultatet av analyserna redovisas till nämnden på oktobersammanträdet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 85 Nytt beslut om Vintrosahemmet och Rostahemmet
Ärendenummer: Vö 246/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
De båda vård- och omsorgsnämnderna har tidigare beslutat om ny
organisation för vård- och omsorgsboenden. Rostahemmet och
Vintrosahemmet tillhörde tidigare västernämnden men fördes i
och med beslutet om ny organisation över till östernämnden. Nämndbytet
framgick inte helt tydligt i tjänsteskrivelsen varför de båda enheterna
föreslås återföras till västernämnden. Nytt nämndbeslut behöver fattas om
återförandet.
Beslutsunderlag
Rapport ny organisation vård- och omsorgsboende
Tjänsteskrivelse till nämnd
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Rostahemmet och Vintrosahemmet återförs till Vård- och omsorgsnämnd
väster.
Nämndens behandling
Ordförande förklarar bakgrunden till varför ett nytt beslut behöver fattas.
Det kan bli problematiskt för medborgarna utifrån att vi har två geografiska
nämnder. Ett nytt beslut behöver därför fattas.
Beslut
Nämnden beslutar
- Rostahemmet och Vintrosahemmet återförs till Vård- och omsorgsnämnd
väster.
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§ 86 Revidering av delegationsförteckningen
Ärendenummer: Vö 127/2016
Handläggare: Ann-Christin Ring
Ärendebeskrivning
En ny chefsnivå, avdelningschef, har införts i den nya hemvårdsorganisa
tionen samt i den nya organisationen för vård- och omsorgsboenden.
Delegationsförteckningen behöver därför kompletteras med denna
chefsnivå avseende ett antal ärenden.
Beslutsunderlag
Delegationsförteckning Vård och omsorg, reviderad 2017-05-18
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Delegationsförteckningen för Vård och omsorg revideras enligt förslag.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 87 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 198/2017
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 avseende perioden
2017-04-11--2017-05-09 samt atteständringar avseende april månad 2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 170411--170509
Delegationsbeslut avseende atteständringar april månad 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet
Nämndens behandling
Anders Brandén (M) frågar om ett delegationsbeslutet avseende rekrytering
av interimschef via Consensus. Områdeschef Camilla Andersson uppger att
chefer hade sagt upp sig och enheten kunde inte ha ett glapp i ledarskapet
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varför en konsult (interimschef) köpts in under rekryteringen av nya chefer.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 88 Utvärdering ersättningsmodell vård- och
omsorgsboende
Ärendenummer: Vö 260/2015
Handläggare: Maria Nordström
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2016 tilldelar Programnämnd social välfärd
vård- och omsorgsnämnderna en intäkt per belagt dygn permanent boende
respektive korttidsboende i egenregin. Den interna ersättningsmodellens
syfte är att fördela ersättningen från programnämnden vidare till nämndens
vård- och omsorgsboenden utifrån de olika inriktningarna och beläggning.
Den ska även ge verksamheten ekonomiska incitament till ännu bättre
resursutnyttjande av vård- och omsorgsplatserna med ytterligare högre
beläggningsgrad.
Ersättningsmodellen har utvärderats och några förslag på
modellförändringar 2017 föreslås och redovisas.
Beslutsunderlag
Intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och omsorgsboende 
utvärdering och uppdatering, daterad 2017-05-08
Powerpoint-bilder
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 89 Information om palliativ vård
Handläggare: Jasmina Mann, Shahin Kharaei, Karin Johansson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om den palliativa vården inom Vård och omsorg,
de palliativa vårdsamordnarnas ansvarsområde, den palliativa vårdens olika
faser samt vilka olika yrkesfunktioner som är involverade i den palliativa
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vården. Som patient kan man vara föremål för palliativ vård från någon dag
till flera år beroende på sjukdomstillståndet.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 90 Beslut från IVO
Ärendenummer: Vö 81/2017
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
SAS (Socialt ansvarig samordnare) Maria Eck redovisar ärendet avseende
flytt av en boende på Adolfsbergshemmet. IVO beslutar att avsluta ärendet
och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
IVO-beslut
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 91 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
- Presentation av Camilla Brehmer Trumö, ny avdelningschef för område
väster avseende vård- och omsorgsboende. Camilla kommer närmast från
Skebäcksgården där hon arbetat som enhetschef under ett antal år.
- Information om läget avseende Elgströmska huset. En tredje chef
kommer att tillsättas. Tätare uppföljning och kontroll behövs.
- Kvalitetsgranskningar, som numera genomförs på programnivå, ska
framöver skickas till förvaltningen och presenteras av enhetschef för
nämnden.
- Sommarsituationen: Undersköterskesituationen ser stabil ut.
Sjuksköterskesituationen däremot är problematisk framförallt inom
hemvårdsområde Nordost. Ett s.k. sommarpaket med extra lönepåslag om
man inte tar semester under vissa sommarveckor har införts samt om man
har ett utökat ansvarsområde. Mer information kommer på juninämnden
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om vikariesituationen.
- I höst (4/10) kommer Susanne Rolfner Suvanto att bjudas in till Örebro
kommun för att föreläsa om psykisk hälsa inom äldreomsorgen; politiker
och tjänstemän kommer att bjudas in till föreläsningen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 92 Beslut från AMV
Ärendenummer: Vö 134/2017
Handläggare: Camilla Brehmer Trumö
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över arbetsrättsliga frågor varför
framställning avseende begäran från Kommunal om föreläggande/förbud
avseende omvårdnadsarbetet på Adolfsbergshemmet avvisas. Ärendet
redovisas.
Beslutsunderlag
AMV-beslut
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 93 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Påminnelse om att meddela nämndadministratören om man är aktuell för
minnesgåva.
- Majoriteten har träff den 31/5 med kommunalråden avseende nämndens
skrivelse till Programnämnd Social välfärd, så kontaktpolitikerbesöket för
grupp 3 på Almby hemvård ställs in. Nytt förslag på besökstid kommer till
hösten.
Beslutsunderlag
Brev - minnesgåva 2017
Blankett minnesgåva 2017
Beslut
Nämnden beslutar
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- Informationen tas till protokollet.

§ 94 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
Inkommen konferensinbjudan:
ÄLDREOMSORG I FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING,- ändrat
betalningsansvar, nya regler om förenklat beslutsfattande och ny
boendeform för äldre med mindre behov samt införande av
framtidsfullmakter (ej ersättning).
- Rapport från kontaktpolitikerbesök på Eyra hemvård: Hemvårdsgruppen
anser att centralplaneringen inte fungerar bra. De anser att drift
planerarna ska sitta närmare gruppen samt inte behöva arbeta ute
i verksamheten. De har svårt att få tag på vikarier och är oroliga inför
sommaren avseende vikarier. Några undersköterskor arbetade enbart med
service. Genomförandeplaner hinns inte med. De använder både nycklar
och mobil då de inte litar på tekniken.
- Rapport från kontaktpolitikerbesök på Södermalmshemmet: Alla boende
är sämre när de flyttar in jämfört med förr. Det är svårt att nå anhöriga.
Enheten är positiv till ny teknik. De är missnöjda med Bemanningsenheten.
Undersköterskorna tog upp att de inte fick tillräcklig tid för introduktion.
Vissa sjuksköterskor som har arbetsledande funktion har inte tillräckligt
med erfarenhet. Positivt besök.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 95 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden tillställs:
Diarieförda ärenden 2017-04-11--2017-05-09
Presidieanteckningar 2017-05-05
Samverkansprotokoll 2017-05-02
Rapport boendesamordning april månad 2017
KPR-protokoll 2017-03-15
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2017-04-11--2017-05-09
Presidieanteckningar 2017-05-05
Samverkansprotokoll 2017-05-02
Rapport boendesamordning april månad 2017
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KPR-protokoll 2017-03-15
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 96 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Svaret på frågan hänskjuts till junisammanträdet då frågeställaren var
förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.

§ 97 Rapport genomlysning av Bemanningsenheten
Ärendenummer: Vö 334/2016
Handläggare: Johanna Viberg, Elisabeth Mattsson
Ärendebeskrivning
Med anledning av kontinuerliga diskussioner och upplevelser av
Bemanningsenheten som utförare av vikarietillsättning och rekrytering
inom Vård och omsorg beslutade Ledningsgrupp Vård och omsorg den 12
september 2016 att, som ett led i att nå ekonomi i balans, ge utvecklings
chef Johanna Viberg i uppdrag att se över enhetens inre arbete och
säkerställa tydlighet i utförandet för medarbetarna inom enheten och
förvaltningens kunder. Resultatet av genomlysningen har sammanställts i
en rapport vilken redovisas för nämnden.
Nya chefen för Bemanningsenheten, Elisabeth Mattsson, presenterar sig
och delger nämnden sina tankar kring vad hon ser behöver förbättras
avseende bemanningen.
Beslutsunderlag
Rapport
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

12

v\Af5ffloderatema
Särskilt yttrande
Ärende 6
Vö 171/2017
Delårsrapport

Vård- och
omsorgsnätnndöster
Örebro kommun
18 maj 2017

Örebro kommuns äldreomsorg är i djup kris.
Vi är skyldiga de äldre mycket. De har byggt upp det välstånd och den välfärd
vi idag tar för given. Det är därför självklart att våra äldre ska leva i trygghet
och värdighet
Örebro kommun har i uppdrag att leverera en trygg äldreomsorg till
örebroama. Det förutsätter att kommunen använder skatteresurserna på ett
klokt sätt. Inom äldrevården finns mycket kvar att göra innan Örebro kan leva
upp till parollen "Sveriges bästa äldreomsorg".
Många anställda i hemvården varnar om att man saknar tiden att möta äldre
med lugn och värdighet. Istället upplever man en stress och oro. Det ska jagas
minuter och tid och energi går åt till fel saker.
Örebro kommun äldreomsorg är i djup kris och har varit så under längre tid.
Åtgärder som socialdemokraterna har gjort är dåligt underbyggda och har inte
gett resultat. Vi ser att fullständiga konsekvensanalyser saknas.
Nu kommer årets första delårsrapport i Vård och Omsorgsnämnderna och den
visar återigen ett stort budgetunderskott vilket innebär att man inte kommer
att få en ekonomi i balans vid årets slut.
Det är skrämmande att socialdemokraterna år efter år låter vård och omsorg
gå med underskott utan att vända resultatet.

För Nya Moderaternas grupp i Vård- och omsorgsnämnd Öster

Anders Branden, Åke Pernefalk och Ann-Katrine Jondelius

