Vv 48/2015

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd väster
2015-09-17
Datum:
Klockan: 14:00 – 16:30
Plats:
Ringgatan 32, Dojan 3 tr
Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Johanna Reimfelt (M)
Lindha Wetterberg Gustavsson (S)
Hans Lindström (S)
Margareta Nylén Pellrud (S)
Mujo Hoso (S)
Per Danielsson (KD)
Christina Dicksen (C)
Lisbeth Lund (V)
Ewy Eriksson (M)
Josefin Pettersson (SD)
Lennart Eriksson (FP)
Tjänstgörande ersättare
Anette Carlsson (M)
Annette Jansson (S)
Emil Eriksson (MP)

ersätter Vakant (M)
ersätter Victor Silwerfeldt (S)
ersätter Rasmus Holmberg (MP)

Närvarande ersättare
Kerstin Holm (S)
Lars Jakobsson (C)
Erica Gidlöf (KD)
Övriga
Karin Geisler, nämndadministratör
Fredrik Bergström, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
Anna-Stina Lander, planerare
Marina Nordström, ekonom
Mohammed Barkhad, ekonom
Sandra Magnusson, ekonom
Inger Lund-Petersen, boendesamordnare
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Paragraf 87-98

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 28 september 2015.

Gunhild Wallin, ordförande

Lennart Eriksson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 september
2015.

Parentation
Nämndledamoten Per-Anders Lundin (M) har avlidit. Ordförande håller ett
kort minnestal över Per-Anders och nämnden hedrar hans minne med en tyst
minut.

§ 87 Protokollsjustering
Beslut
Nämnden beslutar
- Lennart Eriksson (FP) utses att justera dagens protokoll med Johanna
Reimfelt (M) som ersättare. Tid för justering är 28 september 2015 klockan
10.00.

§ 88 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga nya ärenden.
Beslutsatsen "Åtgärder för ekonomi i balans ska genomföras av
förvaltningen enligt tidigare beslut" på ärendet "Delår 2 med prognos 2015"
utgår.
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Beslut
Nämnden beslutar godkänna den justerade ärendelistan.

§ 89 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälde jäv.

§ 90 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor

§ 91 Delårsrapport 2 med prognos 2015
Ärendenummer: Vv 330/2015
Handläggare: Fredrik Bergström, Eva Jöbo, Mohammed Barkhad, Maria
Nordström, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Redogörelse för Delårsrapport 2 med prognos 2015.
Prognos för vård och omsorg totalt visar ett underskott på -93,8 mnkr. Den
nya prognosen är en förbättring sedan delår 1. Underskottet beror till stor
del på hemvården som under våren blivit konkurrensutsatt och där krav
finns på ökad effektivisering. Vård- och omsorgsförvaltningen lägger nu
stort fokus, i form av vidtagna åtgärder och aktiviteter, på att få en ekonomi
i balans.
Närvarande tjänstemän svarar på ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Delårsrapport med prognos 2 2015, VoO väster
Bilaga 3 HEMVÅRD Delårsrapport med prognos 2, 2015
Bilaga 4 VÅRD OCH OMSORGSBOENDE Delårsrapport med prognos 2,
2015
Bilaga 5 FÖREBYGGANDE Delårsrapport med prognos 2, 2015
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd
1. Delårsrapporten med prognos 2 för 2015 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Yrkande
Moderaterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och
Sverigedemokraterna meddelar att de avstår från att delta i beslutet.
Johanna Reimfelt (M) yrkar på att få lägga ett särskilt yttrande till
protokollet.
Proposition
På punkterna 1 och 2 finns inga andra förslag än förvaltningens vilka bifalls
av nämnden. Därefter ställer ordförande moderaternas begäran om att få
lämna ett särskilt yttrande under proposition och finner att nämnden bifaller
detta.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Delårsrapporten med prognos 2 för 2015 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Johanna Reimfelt (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet

Johanna Reimfelt (M), Lisbeth Lund (V), Ewy Eriksson (M), Anette
Carlsson (M), Josefin Pettersson (SD), Emil Eriksson (MP) och Lennart
Eriksson (FP) avstår från att delta i beslutet.

§ 92 Information om åtgärdsplan för en ekonomi i balans
Ärendenummer: Vv 338/2015
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Områdeschef Fredrik Bergström informerar nämnden om arbetet med
åtgärdsplanen för en ekonomi i balans. Han och ordförande besvarar
ledamöternas frågor.
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Beslutsunderlag
Åtgärdsplan 20150901
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- informationen tas till protokollet
Beslut
Nämnden beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 93 Intern beläggningsbaserad ersättningsmodell för vårdoch omsorgsboende
Ärendenummer: Vv 267/2015
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inom programområde Social välfärd används olika
resursfördelnings-modeller. Utveckling bör enligt programnämnden ske mot
mer prestations-baserade ersättningsmodeller. På sikt bör de även utvecklas
till mer värde-baserade ersättningsmodeller, alltså att utförarna premieras
efter vad som ska åstadkommas och att detta överensstämmer med
brukarens behov och önskemål.
Förslag till utvecklad intern ersättningsmodell inom vård- och
omsorgs-boende vilar i fyra viktiga principer:
1. den ska vara objektiv,
2. den ska värna om likabehandlingsprincipen,
3. den ska inte vara kostnadsdrivande,
4. den ska ge enheterna resurs efter prestation.
Det som är nytt i den interna ersättningsmodellen är den fjärde principen
ovan, att ge enheterna resurs efter prestation. I tidigare modell fick
enheterna enbart resurser efter antal platser och inriktning på respektive
enhet. Ersättning gavs till enheten oavsett om platsen var belagd eller inte,
ingen prestationsersättning alltså. Vid eventuell vidareutveckling till
värdebaserad ersättningsmodell kan denna modell utgöra en grund för detta.
Syftet med intern ersättningsmodell utifrån beläggning är att det ska ge
ekonomiska incitament till bättre resursutnyttjande genom minskat antal
tomdygn på vård- och omsorgsboende. För att stimulera till snabbare utflytt
erbjuds gratis flyttstäd om en lägenhet är tömd inom 5 dagar efter
dödsfall/utflytt.
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Beslutsunderlag
Utvecklad intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och
omsorgsboende 2015, daterad 2015-09-08 med bilagor Förslag till avtal
flyttningsstädning samt Rutin Gratis flyttstädning av lägenhet i vård- och
omsorgsboende
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
1. Utvecklad intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och
omsorgsboende 2015 fastställs.
2. Gratis flyttstäd erbjuds om lägenheten är tömd inom 5 dagar efter
dödsfall/utflytt för att stimulera till snabbare utflytt.
Beslut
Nämnden beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 94 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 331/2015
Handläggare: Gunhild Wallin
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.
Anmälan av rekryteringar juli och augusti 2015 samt atteständringar.
Beslutsunderlag
Rekrytering 20150701-20150831
Atteständringar under augusti 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet
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Beslut
Nämnden beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 95 Förvaltningschefens information
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Områdeschef Fredrik Bergström föredrar då förvaltningschef Karin Östgren
är frånvarande.
Information om beslut från IVO och åtgärderna som vidtagits.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO VV 212 2015
Beslut
Nämnden beslutar
- informationen tas till protokollet.

§ 96 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Information om Seniorfestivalen 28/9-3/10, ingen ersättning utgår till
ledamöter som önskar delta.
Information om Anhörigdagen 6/10, ingen ersättning utgår till ledamöter
som önskar delta.
Ordföranden informerar om stölder inom förvaltningen utifrån aktuell
tidningsnyhet. Händelsen har lett till en Lex Sarah-anmälan och åtgärder.
Beslutsunderlag
Anhörigdagen+2015_A5_folder
Seniorfestivalen+program+2015
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Beslut
Nämnden beslutar
- informationen tas till protokollet.

§ 97 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Nämndledamöter
Ärendebeskrivning
Ledamöter från en kontaktpolitikergrupp föredrar för nämnden om besök på
Demenscentrum.
Det finns mer information på Örebro kommuns hemsida, bland annat bilder
med hur det ser ut:
http://www.orebro.se/1830.html
Ledamoten Lars Jakobsson föredrar om deltagandet på Internationella
Anhörigdagarna i Göteborg 3-6 september. Anhörigvården är en stor del av
vården som utförs och erfarenheter från olika länder lyftes fram under
dagarna. På konferensen deltog också medarbetare från Anhörigcentrum och
Ängens minnesmottagning samt Marie Brorson (S) som representant från
programnämnd Social välfärd. Deltagarna kommer att träffas för
uppföljning.
Beslut
Nämnden beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 98 Diarieförda ärenden, kurser, presidieanteckningar,
skrivelser
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Presidieanteckningar 20150903
Diarieförda ärenden 20150701-20150831
Samverkansprotokoll 20150616, 20150811, 20150825
Kurser med ersättning:
Utvecklingsarenan Mötet mellan civilsamhället och det offentliga.
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Kurser utan ersättning:
IVO-dagen 2015 (presidiet får gå med ersättning)
Kultur för livet - nationell konferens om kultur som välfärdsresurs för äldre
Beslut
Nämnden beslutar
- anmälan tas till protokollet
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