Protokoll

Vö 40/2018

Vård- och omsorgsnämnd öster
2018-03-15
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dojan vänster, Ringgatan 32
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)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Adebo (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Majlis Telemo (SD), kl. 14.40-17.00, §§ 44-55
Tjänstgörande ersättare
Fehret Hatic (C), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Majlis Telemo (SD), kl. 14.0014.40, §§ 38-43
Närvarande ersättare
Lars-Erik Johansson (S)
Silvia Assi (S), kl. 14.45-17.00
Ann-Kristin Nyström (V)
Ann-Katrine Jondelius (M), kl. 14.45-16.50
Mats Bengtsson (S)
Håkan Ullefors (L)
Övriga
Susanne Bergström, tf. förvaltningschef
Annika Roman, tillträdande förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Eva Jöbo, verksamhetschef
Margareta Dahlén, verksamhetschef
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Tommy Ledin, ekonom
Hanna Richter, planerare
Amanda Kristoffersson, dataskyddsombud
Ylva Blix, MAS
Sophie Spraak, enhetschef
Fredrik Jonsson, ekonom
Ulrika Lindgjerdet, Kommunal
Paragraf 38-55

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 28 mars 2018

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars 2018.

§ 38 Protokollsjustering
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås den 28 mars kl. 16.30. Som ordinarie justerare
föreslås Åsa Johansson (L) med Anders Brandén (M) som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska ske den 28 mars. Åsa Johansson (L) utses till
ordinarie justerare med Anders Brandén (M) som ersättare.

§ 39 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Inga ändringar görs i ärendelistan.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.

§ 40 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.

§ 41 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler en övrig fråga.

§ 42 Justering av överfört resultat, intraprenaderna
Ärendenummer: Vö 91/2018
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
I samband med årsberättelse 2017 fattades beslut om resultatöverföring för
intraprenaderna utifrån resultatbedömning. Beslutet innebar att 2 955 tkr
för vård- och omsorgsnämnd öster. Enligt ÖSB-2017 ska inte verksamhetsresultaten längre ligga till grund för resultatöverföring varvid beslutet i
årsberättelsen behöver revideras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag KS
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 3 152 tkr till
2018 avseende överförda resultat för intraprenaderna.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 43 Månadsrapport januari och februari 2018
Ärendenummer: Vö 123/2018
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten för januari och februari redovisas. Vård och omsorg
redovisar en negativ avvikelse med -4,6 mnkr vilket är primärt hänfört till
hemvården. Det har varit problem med carelock-appen inom hemvården
vilket inneburit att det saknas registrerade timmar, motsvarande 0,1 mnkr,
som har utförts. Prognosen för helår indikerar en negativ avvikelse för
Vård och omsorg totalt på -77,1mnkr. Detta är primärt kopplat till
hemvården.
Inrättande av ett Förändringsteam, som tidigare beslutats av
programnämnden, är parkerat tills nya förvaltningschefen tillträder. Ett
tillfälligt förändringsteam har dock inrättats bestående av två driftsnämndsekonomer, en programekonom samt en utdataanalytiker. Teamet
har börjat med att träffa Myndighetsavdelningen för att titta på
biståndsbesluten, de besöker enheterna och jobbar tillsammans
med cheferna för att se om något behöver förändras utifrån att det är viktigt
att kolla upp att biståndsbeslut och insatser överensstämmer så att
personalen inte utför för mycket/för litet. En rapport per enhet kommer att
upprättas.
Beslutsunderlag
Månadsrapport januari-februari 2018
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
- Uppdras åt förvaltningen att fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för en
ekonomi i balans enligt tidigare fattade nämndbeslut.
Nämndens behandling
Ordförande föreslår en tredje beslutspunkt med lydelsen: Nämnden ställer
sig positiv till det interimistiskt inrättade förändringsteamet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de två beslutspunkterna samt
tilläggspunkten och finner att nämnden bifaller samtliga.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
- Uppdras åt förvaltningen att fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för en
ekonomi i balans enligt tidigare fattade nämndbeslut
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- Nämnden ställer sig positiv till det interimistiskt inrättade
förändringsteamet.

§ 44 Genusbudgetanalys larmorganisationen
Ärendenummer: Vö 170/2017
Handläggare: Hanna Richter
Ärendebeskrivning
Frågeställningen för denna analys är: Finns skillnader mellan kvinnor och
män gällande vilka som larmar och hur snabbt personal finns på plats vid
larm?
Undersökningen visar att 70 % av de som har insatsen larm i Örebro
kommun är kvinnor. Av de larm som följts av någon form av inregistrering
i TES inom 60 minuter ses inga nämnvärda skillnader mellan gruppen
kvinnor och gruppen män. Tillgänglig data har emellertid stora svagheter.
Undersökningen visar också att en högre andel kvinnor än män har larm
installerat i åldersgrupperna 65+ och 85 + sett till gruppernas storlek.
Beslutsunderlag
Rapport Genusbudgetanalys Larmorganisationen
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Rapporten godkänns.
Nämndens behandling
Ett antal frågeställningar om ytterligare analyser uppstår under mötet.
Dessa tas upp till diskussion på nästa ordförandeberedning, återkoppling
sker till nämnden på aprilsammanträdet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Rapporten godkänns.

§ 45 Genusbudgetanalys anhörigstöd
Ärendenummer: Vö 170/2017
Handläggare: Hanna Richter
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om resultatet av genusbudgetanalys avseende
anhörigstöd. Frågeställningen för analysen: Finns skillnader mellan
kvinnor och män i nyttjandet av utbudet inom Anhörigcentrums
verksamhet?
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Resultaten visar att stödjande samtal är det vanligaste behovet hos dem
som tar kontakt med anhörigcentrum. 77 % av kontakterna som tas med
verksamheten tas av kvinnor. Män är överrepresenterade i nyttjandet av
anhörigcentrums gästrum - ett mönster som liknar det mönster som finns
för vilka individer som har beslut om växelvård i Örebro kommun.
Anhörigcentrums verksamhet tenderar att nå fler kvinnor än män men det
är svårt att säga om detta speglar hur behovet eller målgruppen ser ut.
Verksamheten föreslås att arbeta mer med könsuppdelad statistik för att
själva kunna följa behov och efterfrågan samt för att kunna anpassa utbud
efter grupperna kvinnor och män. Även utbildningar i jämställdhet för
bland annat anhörigombud föreslås samt ökat arbete för en jämnare
könsfördelning bland anställda och anhörigombud.
Beslutsunderlag
Genusbudgetanalys anhörigstöd (Vv 182/2017)
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 46 Utdrag ur Belastningsregistret
Ärendenummer: Vö 223/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Frågan om utdrag ur belastningsregistret har tidigare beretts inom vård och
omsorgsnämnderna. På programdirektörens rekommendation med
hänvisning till en utredning om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48),
valde nämnderna att inte driva ärendet vidare.
Med hänvisning till återkommande händelser såsom stölder och övergrepp
inom vård och omsorg är det angeläget att bereda ärendet igen.
Det finns idag ett krav att personer som arbetar med barn är skyldiga att
visa upp ett utdrag ur belastningsregistret och det finns mycket som talar
för att samma krav bör finnas för personer som arbetar med sjuka och
äldre. Detta är i syfte att säkerställa sjuka och äldres säkerhet samt öka
tryggheten.
Bestämmelserna om registerkontroll inom dessa områden är utformade på
så sätt att det uppställs ett krav på den enskilde som sökt anställning att när
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denne får erbjudande om anställning, lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Om en person inte lämnar ett utdrag får denne inte anställas.
Något krav på utdrag inom vård- och omsorgsområdet finns inte men det
finns ingen lag som hindrar att en arbetsgivare begär registerutdrag före
anställning även inom vård och omsorg för äldre och sjuka.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Ordförande frågar nämnden om ärendet kan omvandlas till ett
beslutsärende, vilket nämnden bifaller.
Ordförande påpekar att volontärer inte omfattas av förslaget och ska därför
tas bort ur tjänsteskrivelsen.
Yrkande
Åsa Johansson (L), Börje Gustafsson (C), Maj-Lis Telemo (SD), Anders
Brandén (M), Johan Arenius (KD), Frederick Axewill (S) och Gunnel
Lindblom (V) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Nämnden beslutar
- Innan person anställs inom Vård och omsorg ska denne lämna ett utdrag
ur belastningsregistret.
- Nämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta en rutin för hantering av
utdrag ur belastningsregistret.

§ 47 Information om nya dataskyddslagen
Ärendenummer: Vö 398/2017
Handläggare: Amanda Kristoffersson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om nya dataskyddslagen (GDPR) som träder i
kraft den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen som då upphör att
gälla.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Beslut
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Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 48 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 51/2018
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.
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut fattade under februari
månad 2018 samt delegationsbeslut avseende atteständringar under
februari månad 2018.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 180201-180228
Delegationsbeslut avseende atteständringar februari månad 2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 49 IVO-beslut
Ärendenummer: Vö 367/2017
Handläggare: Sofie Spraak
Ärendebeskrivning
Beslut har inkommit från IVO avseende en lex Sarah-anmälan angående
Nattorganisationen. IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några
ytterligare åtgärder. Nämnden får information om ärendet.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
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- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 50 IVO-beslut
Ärendenummer: Vö 106/2017
Handläggare: Ylva Blix
Ärendebeskrivning
Beslut har inkommit från IVO avseende klagomål enligt patientsäkerhetslagen på Jeremiasgården. IVO har prövat klagomålet och avslutar ärendet
med ett antal ställningstaganden. Nämnden får information om ärendet.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 51 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
- Förvaltningschefen har träffat verksamhetschefen för hemvården och
enhetschefen för Bemanningsenheten för att hitta förbättringar kring
samverkan avseende bemanning bl.a. för att minska köp från
bemanningsföretag.
- Tillträdande förvaltningschef Annika Roman presenterar sig för
nämnden. Hon har arbetat i Regionen i 31 år och nu senast som
verksamhetschef för Kumla vårdcentral. Hon tillträder den 16 april och
hälsas välkommen av nämnden.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 52 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Kommunen har fått extra medel pga. ökade skatteintäkter, 10 mnkr har
avsatts till Vård och omsorg. Diskussioner pågår inom programnämnden
hur pengarna ska användas i driften.
- Beslut ska fattas om ny nämndorganisation för Vård och omsorg from.
nästa mandatperiod. Föreslås att två funktionsnämnder inrättas i stället
för geografiskt indelade nämnder - en nämnd för hemvård och en för vårdoch omsorgsboende. Det är ännu ej klart vilken nämnd övriga verksamheter, som t.ex. Förebyggandeområdet, ska tillhöra. Den 19/3 genomförs
ett FOA-möte kring hur övriga verksamheter ska fördelas, en representant
för varje parti är inbjuden till mötet. De tre verksamhetscheferna,
tillträdande förvaltningschef, kvalitetsdirektör samt en ekonom och en
planerare deltar i mötet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 53 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 och vice ordförande har varit på ett lärorikt besök på
Teckenspråksforum. Viktigt att ha med kunskapen vid planering av vår
verksamhet framåt, i bemötandeutbildningar etc.
- Redovisning av kontaktpolitikerbesök den 7/2 hos Gustavsviks hemvård,
den 22/2 hos vård- och omsorgsboendet Backagården samt den 14/3 hos
Svampen/Grenadjären hemvård.
- Den 26/2 invigdes etapp två av Trädgårdarna, några ledamöter besökte
invigningen.
- Inkomna kurs-/konferensinbjudningar:
Inbjudan - workshops gällande handlingsplan för barnets
rättigheter. Ersättning utgår till de som vill gå. Redovisas på majnämnden.
Inbjudan till Särskilda boendeformer, för kännedom, ingen ersättning.
Inbjudan Örebro föreningsråd, för kännedom, ingen ersättning.
Äldreomsorgsdagarna 2018, för kännedom, ingen ersättning.
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Utvecklingsarenan: Kunskapsdag om sociala investeringar, ersättning
utgår.
- Den 12/4 kl 8.30-12.00 kommer nämnden att få utbildning i Mänskliga
rättigheter. Nämndsammanträde på eftermiddagen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 54 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom:
Diarieförda ärenden 2018-02-01--02-28
Presidieanteckningar 2018-03-01
Samverkansprotokoll 2018-02-27
Månadsrapport boendesamordning februari 2018
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 55 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga fanns att besvara.
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