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Ärendebeskrivning
Under 2014 har antalet utskrivningsklara patienter som blir kvar på USÖ
med betalningsansvar succesivt ökat och det sammanlagda
betalningsansvaret för 2014 slutade på 17 mnkr. Förhoppningen var att
Tullhusets 52 platser som togs i bruk i november 2014 skulle mildra
problemet. Den lindringen blev dock bara tillfällig och hitintills under 2015
har betalningsansvaret fortsatt att öka.
För att få stopp på det accelererande problemet har
kommunledningskontoret tagit fram ett antal förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-08
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att reducera antalet
utskrivningsklara patienter med betalningsansvar på länets sjukhus enligt
åtgärdsplan, innehållet i nollvisionen för utskrivningsklara ska följas.
2. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att månadsvis följa upp
arbetet enligt åtgärdsplanen och rapportera dess effekter till
programnämnden.
3. Föreslagna åtgärder finansieras inom vård- och omsorgs befintliga
budget, kostnaderna särredovisas månadsvis.
4. Förvaltningschefen för vård- och omsorg får i uppdrag att omgående
förstärka boendesamordningen.
5. Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omvandla
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seniorbostäderna Vesslan och Gillet till trygghetsbostäder.
6. Programdirektören får i uppdrag att utreda på vilka grunder beslut om
permanent plats fattas inom vård och omsorg.
7. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan
för att förhindra att antalet utskrivningsklara personer med
betalningsansvar återigen ökar.
8. Kommunledningskontoret får i uppdrag att förbereda eventuell
upphandling av platser för korttidsvård om nuvarande insatser skulle visa
sig otillräckliga.
9. Besluten justeras omedelbart.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar på att ärendet återremitteras, med motivering
till att processen gått för snabbt. I annat fall ändring av beslutspunkt 8
enligt följande: Om nuvarande insatser skulle visa sig otillräckliga, ges
Programnämnd social välfärd i uppdrag att inom ett halvår presentera nya
förslag på åtgärder.
Azita Iranipour (FP) yrkar att ärendet återremitteras, i annat fall avslag.
Ulf Södersten (M) yrkar att ärendet återremitteras, i annat fall avslag till
beslutspunkt 1 med hänvisning till eget förslag om:
- att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta uppsökande för att hitta äldre
som hellre vill på ett vård- och omsorgsboende i en ort som de har stark
anknytning till
- att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med vård- och
omsorgsboenden enligt ovan.
- att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Rynningeviken i
enlighet med landstingets upphandling.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) ställer först Martha Wicklunds (V),
Azita Iranipours (FP) och Ulf Söderstens yrkande om återremiss under
proposition och finner att programnämnden beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 1, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag och yrkande om avslag från
Ulf Södersten (M), Azita Iranipour (FP) och att programnämnden beslutar
enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslutspunkt 2-7, det vill
säga Kommunledningskontorets förslag och yrkande om avslag från Azita
Iranipour (FP) och att programnämnden beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
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Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslutspunkt 8, det vill säga
Kommunledningskontorets förslag, yrkan om avslag från Azita Iranipours
(FP) och Martha Wicklunds (V) ändringsyrkande. Ordföranden ställer
yrkandena mot varandra och finner att programnämnden beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att reducera antalet
utskrivningsklara patienter med betalningsansvar på länets sjukhus enligt
åtgärdsplan, innehållet i nollvisionen för utskrivningsklara ska följas.
2. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att månadsvis följa upp
arbetet enligt åtgärdsplanen och rapportera dess effekter till
programnämnden.
3. Föreslagna åtgärder finansieras inom vård- och omsorgs befintliga
budget, kostnaderna särredovisas månadsvis.
4. Förvaltningschefen för vård- och omsorg får i uppdrag att omgående
förstärka boendesamordningen.
5. Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omvandla
seniorbostäderna Vesslan och Gillet till trygghetsbostäder.
6. Programdirektören får i uppdrag att utreda på vilka grunder beslut om
permanent plats fattas inom vård och omsorg.
7. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan
för att förhindra att antalet utskrivningsklara personer med
betalningsansvar återigen ökar.
8. Kommunledningskontoret får i uppdrag att förbereda eventuell
upphandling av platser för korttidsvård om nuvarande insatser skulle visa
sig otillräckliga.
9. Besluten justeras omedelbart.
Reservation
Azita Iranipour (FP), Richard Lööw (FP), Ulf Södersten (M), Emelie Jaxell
(M) och Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslut om återremiss.
Azita Iranipour (FP), Richard Lööw (FP) reserverar sig mot beslut om
beslutspunkt 1.
Ulf Södersten (M), Emelie Jaxell (M) reserverar sig mot beslut om
beslutspunkt 1 med hänvisning till skriftlig reservation.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslut om beslutspunkt 8 i förmån
för eget ändringsyrkande.
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Azita Iranipour (FP), Richard Lööw (FP), reserverar sig mot beslut om
beslutspunkt 8.

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 9 april 2015.

Rasmus Persson (C), ordförande

Ulf Södersten (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 april 2015.
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Social välf.ird
Örebro Kommun
9 april2015

Nej till dubbelbeläggning
Vi är skyldiga de äldre mycket. Det är de som byggt upp vårt välstånd och vår välfård. Det
ger dem rätt till en god ålderdom och en värdig äldreomsorg.
Förslaget om att dubbelbeläggning är inte värdigt dessa föresatser. Genom att sänka de äldres
livskvalitet hoppas kommunen kunna spara pengar. Det är en följd av de stora nedskärningar
som det socialdemokratiska styret genomför på programområde Social Välfård.
Örebro bör istället arbeta uppsökande för att hitta äldre med stark anknytning till en annan
kommun för att erbjuda dem en plats i denna kommun istället. Det skulle inte bara avlasta
våra vård- och omsorgsboenden utan också ge äldre möjligheten att på ålderns höst återvända
till den ort där man växt upp eller att bo nänme sina barn och barnbarn.
De brister som framkommit på Elgströmska motiverar en fortsatt mycket restriktiv hållning
gentemot Attendo, men de äldre som genom landstingets upphandling fått plats på
Rytmingeviken bör ges möjlighet att stanna kvar om de så önskar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att Programnämnd social
välfärd beslutar:
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta uppsökande för att hitta äldre som hellre vill bo på
ett vård- och omsorgsboende i en ort som de har stark anknytning till.
att

ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med vård- och omsorgsboenden som ovan.

att

ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Rynningeviken i enlighet med texten.

Omnämnelen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

För moderatemas grupp i Programnämnden.

Ulf Södersten (M)

