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Vö 24/2017

Protokoll

ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster
2017-04-20
Datum:
Klockan: 14:00 - 16:50
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), kl. 14.00-16.25, §§ 52-72
Elin Enes (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Silvia Assi (S), ersättare för Frederick Axewill (S)
Harbi Amir (MP), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Mayson Murad (S)
Mats Bengtsson (S), ersättare för Margareta Jansson (S), kl. 16.25-16.50, §§
73-77
Närvarande ersättare
Ann-Katrine Jondelius (M), kl. 14.00-16.35
Fehret Hatic (C)
Ann-Kristin Nyström (V)
Mats Bengtsson (S), kl. 14.00-16.25
Håkan Ullefors (L)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämndadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Anna-Stina Lander, planerare
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Jan Sundelius, planerare
Ylva Blix, MAS
Maria Eck, SAS
Renée Andersson, planerare
Moa Ramberg, ekonom
Malin Sandell, lokalplanerare
Lisa Otternäs, avdelningschef
Camilla Hofwander, avdelningschef
Paragraf 54-77

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 3 maj 2017

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 maj 2017.

§ 54 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 3 maj kl. 13.00. Till ordinarie justerare
föreslås Åsa Johansson (L) med Henrik Glamsjö (M) som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åsa Johansson (L) utses till ordinarie justerare med Henrik Glamsjö (M)
som ersättare. Protokollsjustering ska ske den 3 maj kl. 13.00.

§ 55 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ärendelistan har efter ordinarie nämndutskick kompletterats med nytt
beslutsförslag avseende ärende 8. Ekonomi/Månadsrapport samt har ett
ärende tillkommit, 9. Skrivelse till Programnämnd social välfärd.
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Ärende 24 om Bemanningsenheten föreslås hänskjutas till nästa
nämndsammanträde, den 18 maj. Nya enhetschefen för Bemannings
enheten, Elisabeth Mattsson, inbjuds till majsammanträdet för att
informera nämnden om vad som hänt efter genomlysningen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns med ovanstående tillägg/ändring.

§ 56 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

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

§ 58 Förslag till ny översiktsplan Vårt framtida Örebro,
remissvar
Ärendenummer: Vö 101/2017
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den ska bidra till att skapa ett
hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att
leva och bo på, även för framtida generationer.
Örebros översiktsplan är digital, samrådsförslaget finns på
www.orebro.se/nyoversiktsplan. Samrådstiden pågår under perioden 1
februari 2017 till 30 april 2017. Ett förslag till remissvar har utarbetats och
redovisas.
Beslutsunderlag
Översiktsplan för Örebro kommun, samrådsförslag
Förslag till remissvar, 170404
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Remissvaret antas och skickas vidare till Programnämnd
samhällsbyggnad.
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Nämndens behandling
Majoriteten vill trycka extra på att planera för boenden för äldre, både
vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden. På sidan 3 första stycket
tredje raden vill majoriteten lägga till "det finns omedelbara behov att..."
Proposition
Ordförande ställer yttrandet med tilläggen ovan under proposition vilka
nämnden bifaller.
Beslut
Nämnden beslutar
- Remissvaret med föreslagna tillägg ovan antas och skickas vidare till
Programnämnd samhällsbyggnad.

§ 59 Handlingsplan mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck
Ärendenummer: Vö 241/2016
Handläggare: Renée Andersson
Ärendebeskrivning
Handlingsplan mot våld i nära relationer gäller för alla Örebro kommuns
verksamheter. Den övergripande målsättningen är att Örebro kommun är
en trygg och säker kommun för alla. I enlighet med fjärde jämställdhets
politiska målet har det könsbaserade våldet upphört.
För att målet ska uppnås har sex utvecklingsområden identifierats med
tillhörande prioriterade områden. De identifierade utvecklingsområdena är:
Insatser för utsatta, Insatser för förövare, Information, Främjande &
Förebyggande, Kvalitetsarbete samt Samordning. I handlingsplanen
tydliggörs vilka nämnder som ansvarar för de olika prioriterade områdena.
En tjänsteskrivelse har utarbetats till nämnden.
Förvaltningschefen uppger att vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans
med Förvaltningen för funktionshindrade till hösten kommer att genomföra
en utbildningssatsning för chefer i Mänskliga rättigheter i vilken ingår flera
olika handlingsplaner/styrdokument.
Beslutsunderlag
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck
Missivbrev
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att arbeta med
specificerade åtgärder under handlingsplanens period.
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Yrkande
Ordförande föreslår ett tillägg med ytterligare en beslutspunkt:
Redovisning av arbetet med åtgärdsplanen ska ske till nämnden i oktober
2017.
Proposition
Ordförande ställer tjänsteskrivelsen samt tillägget med ovanstående
beslutspunkt under proposition och finner att nämnden bifaller dessa.
Beslut
Nämnden beslutar
- Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att arbeta med
specificerade åtgärder under handlingsplanens period.
- Redovisning av arbetet med åtgärdsplanen ska ske till nämnden i oktober
2017.

§ 60 Genusbudget, analysområden
Ärendenummer: Vö 170/2017
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Följande områden föreslås analyseras för att se om skillnader kan påvisas
utifrån genus:
- Anhörigstödet, utbud och mottagare, västernämnden.
- Upplevd trygghet för kvinnor resp. män i vård- och omsorgsboende, båda
vård- och omsorgsnämnderna.
- Hur snabbt är larmorganisationen på plats hos kvinnor och män,
östernämnden
Resultatet av analyserna redovisas till nämnden på oktobersammanträdet.
Beslutsunderlag
Genusbudgetanalys Vård och omsorg 2017, förslag till områden och
tidsplan
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 61 Ekonomi/Månadsrapport
Ärendenummer: Vö 56/2017
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander, Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för mars redovisas samt information om
omställningsarbetet i hemvården.
Den periodiserade negativa avvikelsen har ökat i mars månad jämfört med
februari månad vilket är primärt hänfört till att hemvården uppvisar ett
sämre resultat än förväntat. Den faktiska avvikelsen är bättre än februari
och något bättre än januari vilket påvisar att den förväntade positiva
förflyttningen ännu inte har skett. Total prognos för året är oförändrad från
februari månad och indikerar ett minskat underskott inom hemvården till 
39,9 mkr jämfört med -53,4 mkr 2016.
Rapport om orsaker till att enheter inte har förflyttat sig mot en ekonomi i
balans enligt uppdrag redovisas.
Sjukfrånvaron redovisas. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med samma
period 2016.
Beslutsunderlag
Månadsrapport mars
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Fattade beslut angående en budget i balans gäller.
- Nämnden ger hemvårdsenheterna i uppdrag att med kraft arbeta för en
ekonomi i balans.
- Nämnden lyfter problemen med budgetunderskottet inom hemvården till
Programnämnd social välfärd och till Kommunstyrelsen.
Nämndens behandling
Anders Brandén (M) vill att nämnden får en redovisning av de
olika ersättningsmodellerna som används inom Vård och omsorg.
Programekonom Andreas Legnerot inbjuds till nämnden i maj/juni för att
informera.
Beslut
Nämnden beslutar
- Fattade beslut angående en budget i balans gäller.
- Nämnden ger hemvårdsenheterna i uppdrag att med kraft arbeta för en
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ekonomi i balans.
- Nämnden lyfter problemen med budgetunderskottet inom hemvården till
Programnämnd social välfärd och till Kommunstyrelsen.

§ 62 Skrivelse från Vård- och omsorgsnämnd öster till
Programnämnd social välfärd
Ärendenummer: Vö 375/2016
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Prognosen för Vård- och omsorgsnämnd öster i månadsrapporten för mars
visar ett underskott på 28,7 miljoner kronor. För hemvården i Örebro
kommun är det prognostiserade underskottet 44,4 miljoner kronor. Med
anledning av detta skickar Vård- och omsorgsnämnd öster en skrivelse till
Programnämnd social välfärd.
Vård- och omsorgsnämnd öster har under flera år fattat beslut om åtgärder
för att nå en ekonomi i balans och har under dessa år gjort en stor positiv
ekonomisk förflyttning. Till följd av den nya hemvårdsorganisationen som
implementerades i januari 2017 förväntas ytterligare positiva ekonomiska
och kvalitativa effekter.
Trots vidtagna åtgärder bedömer nämnden att nämnden inte kommer att
klara att nå en ekonomi i balans 2017. Därför gör nämnden bedömningen
att det finns ett behov av agerande från Programnämnd social välfärd.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Vård- och omsorgsnämnd öster till Programnämnd social
välfärd.
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till nämnden
- Vård- och omsorgsnämnd öster rapporterar till Programnämnd social
välfärd att nämnden med anledning av ovanstående inte bedöms klara att
nå en ekonomi i balans i samband med bokslutet 2017.
- Skrivelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering och till Kommunstyrelsen för kännedom.
Yrkande
Moderaterna samt Liberalerna yrkar bifall till skrivelsen men vill lämna var
sitt särskilt yttrande som bilaga till protokollet vilket nämnden bifaller.
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet samt
Sverigedemokraterna yrkar bifall till skrivelsen.
Proposition
Ordförande läser upp förslag till beslutspunkter och ställer dem under
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proposition. Nämnden bifaller beslutspunkterna.
Beslut
Nämnden beslutar
- Vård- och omsorgsnämnd öster rapporterar till Programnämnd social
välfärd att nämnden med anledning av ovanstående inte bedöms klara att
nå en ekonomi i balans i samband med bokslutet 2017.
- Skrivelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering och till Kommunstyrelsen för kännedom.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Moderaterna respektive Liberalerna biläggs
protokollet.

§ 63 Tillsynsrapport 2016, uppföljning
Ärendenummer: Vö 198/2015
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Nämnden beslutade enligt nedan den 15 december 2016:
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.
Uppföljningsrapport har utarbetats och redovisas.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER
Tillsynsrapport 2016 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER
Protokollsutdrag § 193 (15/12 2016)
Uppföljningsrapport Tillsyn 2016 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Information om vidtagna åtgärder utifrån tillsynsresultat 2016 tas till
protokollet.
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Nämndens behandling
Elin Enes (KD) påpekar vikten av könsuppdelad statistik och vill att
SIP:arna könsuppdelas.
Beslut
Nämnden beslutar
- Information om vidtagna åtgärder utifrån tillsynsresultat 2016 tas till
protokollet.

§ 64 REMAKE, idéprövning
Ärendenummer: Vö 182/2017
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren, Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
REMAKE riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden,
som saknar nätverk och har svårt att av egen kraft ta sig in på
arbetsmarknaden.
Örebro Stadsmission föreslår en satsning på en verksamhet anpassad till
Örebros behov, men med en grundmetod som är utarbetad och testad på
annan ort. Verksamheten är en återbruksverksamhet med praktiska
aktiviteter såsom sömnad, stickning/virkning, målning osv. Satsningen
föreslås genomföras under två år för att därefter implementeras och
fortsätta utifrån de behov som framkommit under tiden för etablering av
metoden.
En tjänsteskrivelse har utarbetats och redovisas; nämnden föreslås ställa sig
bakom idéprövningen.
Beslutsunderlag
Idéprövning - REMAKE Örebro
Tjänsteskrivelse
Riktlinje sociala investeringar Örebro kommun
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Nämnden ställer sig bakom idéprövningen till REMAKE.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 65 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 179/2017
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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
170315-170410 samt delegationsbeslut avseende atteständringar avseende
mars månad 2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 170315-170410
Delegationsbeslut avseende atteständringar mars månad 2017
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 66 Sommaraktiviteter för äldre
Ärendenummer: Vö 188/2017
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Uppdrag har getts till Förebyggandeområdet att verka för sommar
aktiviteter för äldre under sommaren 2017. Syftet är hälsofrämjande och
förebyggande insatser för äldres fysiska och psykiska hälsa. Målgruppen är
personer i ordinärt boende som av olika skäl kan ha svårt att delta i
aktiviteter och att ingå i en social gemenskap.
Planeringen innehåller för att möta olika önskningar och behov tre
huvudspår; sommarvistelse vid Medevi Brunn, dagsutflykt till Stenboda
med möjlighet till övernattning samt dagsutflykter. Ekonomisk ram för
uppdraget är 500 tkr. Sammantaget berör planerade sommaraktiviteter
närmare 450 äldre. Arbetet sker i samverkan med civila samhället och
Region Örebro Län genom Forum för äldreforskning och utveckling av
vård och omsorg samt civila samhället. Folder om sommarvistelse utdelas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
"Här händer nästan mirakel" - för kännedom
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

10

§ 67 Information om taxor och avgifter
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning
Nämnden får på begäran information om aktuella taxor och avgifter för
vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 68 Information om arbetet i parlamentariska gruppen
med Sveriges bästa äldreomsorg
Handläggare: Johan Arenius
Ärendebeskrivning
En parlamentarisk grupp arbetar med att ta fram ett dokument som säger
något konkret år 2021 och mer visionärt år 2040 avseende Sveriges bästa
äldreomsorg. Gruppen diskuterar människosyn och vad som behövs för att
en människa som har behov av vård och omsorg ska må bra.
Tjänstemännen efterfrågar politiska målbilder. Mer information kommer
att ges till nämnden under hösten.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 69 Resultat från brukarundersökningen
Ärendenummer: Vö 152/2017
Handläggare: Jan Sundelius, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningen "Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?" Resultatet för 2016 visade sammanfattnings
vis på att åtgärder behöver vidtas med anledning av vissa försämrade
resultat inom vård- och omsorgsboenden. Inom hemvården visade
resultatet övergripande på relativt oförändrade nivåer jämfört med
föregående år men här behöver åtgärder vidtas i syfte att nå högre nivåer
och bli än mer konkurrenskraftig.
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Resultatet i hemvården mellan kommunen och de privata utförarna är
ganska likvärdigt. Avseende vård- och omsorgsboenden har de kommunala
bättre resultat än de privata.
Beslutsunderlag
Brukarundersökningsresultat 2016 - hemvård
Brukarundersökningsresultat 2016 - vård- och omsorgsboende
Rapport vidtagna åtgärder utifrån brukarundersökningsresultat 2016
Ppt-presentationer: Övergripande resultat Örebro 2016, Hemtjänst 2016
totalt, Vård- och omsorgsboende 2016 totalt, Tabellbilaga resultat 2016
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 70 IVO-beslut
Ärendenummer: Vö 304/2016
Handläggare: Ylva Blix
Ärendebeskrivning
Beslut har inkommit från IVO i ärende avseende bristande läkemedels
hantering till patient. MAS Ylva Blix redovisar bakgrunden i ärendet. IVO
konstaterar att vårdgivaren har brustit i läkemedelshanteringen till
vårdtagaren samt att vårdgivaren har vidtagit åtgärder som ska förbättra
patientsäkerheten. IVO avslutar ärendet.
Beslutsunderlag
IVO-beslut
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 71 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
- Presentation av två av tre nya avdelningschefer för vård- och
omsorgsboenden, Camilla Hofwander och Lisa Otternäs. Den tredje
avdelningschefen är på utbildning och presenterar sig på nästa
nämndsammanträde.
- Samverkan vid utskrivning, ny lag (betalningsansvarslag) gäller
från årsskiftet. Regionen och kommunen har enats om ett förslag till
överenskommelse som slutligen ska antas i Regionstyrelsen och
Kommunstyrelsen. Viktigt att öka flödet av utskrivningsklara för att
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minimera kostnader. Tullhuset kommer att ha en viktig roll i att ta emot
patienter.
- Det är svårt att rekrytera HSL-personal till sommaren. Förvaltningen ger
ett tillfälligt lönetillägg på 5 000,-/månad året ut för förhoppningsvis få in
fler sjuksköterskor.
- Förvaltningschefen har varit på flera verksamhetsbesök för att höra deras
behov och synpunkter (Tullhuset, Ängens dagrehab,
Minnesmottagningen). Inplanerade besök är Mikaeligården och
Grenadjärens hemvård.
- Ett antal direktiv avseende rehabiliterande arbets-/förhållningssätt har
godkänts, förvaltningen ska se över sitt ersättningssystem för att gå mot ett
mera värdebaserat ersättningssystem.
- En film utifrån bokslut och verksamhetsplan har spelats in med
förvaltningschefen. Filmen har, tillsammans med ett antal frågeställningar,
kommunicerats ut till alla enheter för att tas upp på deras arbetsplatsträffar.
Enheternas synpunkter och svar ska återkopplas till ledningsgruppen.
- Vård och omsorg har en utmaning i att skapa förståelse för digitalisering
och robotik för att klara av det ökade vårdbehovet för
äldre. Förvaltningschefen återkommer till hösten med information om vad
som är på gång.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 72 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ordförande har ingen information att lämna.

§ 73 IVO-beslut
Ärendenummer: Vö 473/2016
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
IVO-beslut har inkommit avseende brister i bemötande samt i arbetssätt
och metoder på ett vård- och omsorgsboende. SAS Maria Eck redovisar
bakgrunden till ärendet samt att utvecklingen nu är positiv för de boende.
IVO bedömer att nämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälnings
skyldighet, identifierat orsaker till det inträffade samt vidtagit och planerat
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att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO
avslutar ärendet.
Beslutsunderlag
IVO-beslut
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 74 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.
Kontaktpolitikerbesök har genomförts på vård- och omsorgsboendet
Klosterbacken. Verksamheten är väl fungerande med trygga och erfarna
medarbetare. Medarbetarna trivs och är nöjda med sitt arbete och sin
arbetsplats. Enheten har relativt nya chefer.
Förvaltningschefen anser att fokus vid kontaktpolitikerbesöken ska ligga
på medborgaren.
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser, för kännedom, ingen
ersättning utgår:
Seminarium 9 maj: Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot välfärdssektorn
Nyckeltalsdag, 11 maj
Temadag 16 maj: Uppdatering av ledningssystemet för kommunal hälso
och sjukvård enligt SOSFS 20119
Framtidens vårdkompetens - en startkonferens, 15 juni
Välkommen till Småland och KAF RM i golf 2017, 17-18 augusti
Nämndens behandling
Elin Enes (KD), med instämmande av Anders Brandén (M), vill att
nämnden ser över sina rutiner för kontaktpolitikerbesök, för att komma
fram till ett gemensamt förhållningssätt. Ordförande föreslår att
kontaktpolitikergruppen stannar kvar efter ett genomfört besök och
utvärderar besöket för att lära/förbättra samt hur informationen
ska förmedlas till hela nämnden.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 75 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Följande handlingar har tillställts nämnden:
Diarieförda ärenden 170315-170410
Presidieanteckningar 2017-04-06
Samverkansprotokoll 2017-04-04
Rapport boendesamordning mars månad 2017
Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män inom
Örebro kommun (beredningsärende den 18 maj)
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 170415-170410
Presidieanteckningar 2017-04-06
Samverkansprotokoll 2017-04-04 (utsänds senare)
Rapport boendesamordning mars månad 2017
Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män inom
Örebro kommun inkl. missiv och protokollsutdrag
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 76 Svar på övriga frågor
Handläggare: Margareta Dahlén, Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
- Åsa Johanssons (L) fråga om städning på vård- och omsorgsboenden, hur
städningen går till, av vem/vilka och hur ofta, besvaras av områdeschef
Margareta Dahlén: Privata företag städar var 14:e dag på bl.a. Ängen och
Trädgårdarna, på övriga boenden städar omvårdnadspersonal var tredje
vecka. Omvårdnadsstäd utförs oftare. Enheterna väljer själva hur de vill
göra. I allmänna utrymmen som bl.a. korridorer används mest privata
utförare. Några enheter städar dock allt själva, de väljer hur och till vad de
vill använda sin budget.
Förvaltningschefen uppger att förvaltningen bör se över till vad/hur olika
kompetenser används och ev. styra detta på ett annat sätt.
- Svar på Henrik Glamsjös (M) fråga kring sjuktal besvaras på
nämndsammanträdet den 18 maj. Frågan ska behandlas i förvaltningens
ledningsgrupp samt på ordförandeberedning den 3 maj.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 77 Bemanningsenheten, utvärdering
Ärendenummer: Vö 334/2016
Handläggare: Johanna Viberg
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.
Redovisningen hänskjuts till majnämnden och då inbjuds även den nya
chefen för Bemanningsenheten, Elisabeth Mattsson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse/rapport
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till nämndsammanträdet den 18 maj.
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moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende 9
Vö 375/2016
”Skrivelse från VoOÖ till PN”

Vård- och omsorg Öster
Örebro kommun
20 April 2017

En ekonomi i obalans
Det är bra att majoriteten nu inser det ohållbara i ekonomin och lämnar frågan till
Programnämnd social välfärd.
Vi från Moderaterna har alltsedan våren 2015 varit djupt bekymrade över ekonomin har
vid ett flertal tillfällen reserverat oss mot olika beslut och fört fram andra alternativ.
Majoriteten har valt att inte lyssna på oss och vi ser nu resultatet.
För Moderaternas grupp i nämnden

Anders Brandén (M)

SÄRSKILT YTTRANDE

Liberalerna

Vård- och Omsorg Öster
Ärende nr 9
Vö 375/2016

Örebro Kommun
"Skrivelse från VoOÖ till PN".
20160420

En ekonomi i obalans
Det gläder oss att majoriteten nu har insett att problemet med vår ekonomi kräver att bli
överlämnat till Programnämnden Social Välfärd.
Vi Liberaler har inte samtyckt till hur hemtjänsten är organiserad. Dock vid den senaste
omorganisationen, som sjösattes den 16 januari i år, samtyckte vi med utsagd tanke att det lagts
så mycket energi på att förändra, så låt oss se efter ett kvartal om det hjälper upp vår ekonomi.
Det kvartalet har nu gått. Och tyvärr ser det ju inte ljust ut.
Vi har reserverat oss mot majoritetens budget och med hänvisning till vår egen.

Örebro 2017-05-04
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