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1

Paragraf 46-60

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 28 april 2015

Marie Brorson, ordförande

Anders Brandén, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 april 2015.

§ 46 Protokolljustering
Ärendebeskrivning
Anders Brandén (M) föreslås till ordinarie justerare med Jane Sahlin (M)
som ersättare. Justeringen föreslås äga rum den 28 april kl. 14.00.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anders Brandén (M) utses till ordinarie justerare med Jane Sahlin (M)
som ersättare. Tid för justering är den 28 april kl. 14.00.

§ 47 Godkännande av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Inga förändringar görs i ärendelistan.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.

§ 48 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning
Tomas Pettersson (MP) anmäler jäv på punkt 5, Intraprenader 2.0 och
kommer inte att delta i handläggningen av ärendet.
Beslut
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Nämnden beslutar
- Anmälan om jäv tas till protokollet.

§ 49 Val av ledamöter till Lokala pensionärsrådet öster
Ärendenummer: Vö 106/2015
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Det finns ett lokalt pensionärsråd kopplat till nämnden. Nämnden ska utse
en ordförande samt en ersättare från majoriteten och en ordinarie ledamot
med en ersättare från oppositionen. På nämndsammanträdet i mars utsågs
felaktigt antal ledamöter och ersättare från nämnden varför nämnden
behöver fatta ett nytt beslut. Från majoriteten föreslås Urban Boström (KD)
som ordförande i rådet och Pell Uno Larsson (S) som ersättare. Från
oppositionen föreslås Åsa Johansson (FP) som ledamot och Jane Sahlin
(M) som ersättare.
Pensionärsorganisationerna har lämnat en förteckning över sina ledamöter
och ersättare till rådet.
Beslutsunderlag
Reviderat, muntligt förslag på ledamöter och ersättare från majoritet och
opposition.
Förteckning från pensionärsorganisationerna över deras ledamöter och
ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Förslag till ordförande, ledamöter och ersättare från nämnden samt
representanter från pensionärsorganisationerna godkänns.

§ 50 Intraprenader 2.0
Ärendenummer: Vö 102/2015
Handläggare: Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Nuvarande avtalsperiod för intraprenader löper ut och ansökningsperiod
pågår för 2015-2018. Förvaltningens enheter har fått information om
möjligheten att ansöka och ett antal enheter har lämnat in ansökningar om
att få gå vidare som intraprenader. Aktuella ansökningar för Vård- och
omsorgsnämnd öster är vård- och omsorgsboendet Ängen (ny) och vårdoch omsorgsboendet Klosterbacken (förlängning).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnden
Förslag till intraprenadöverenskommelse för berörda enheter
Riktlinje för intraprenad 2.0
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till nämnden
1. Ängens ansökan om att få ingå överenskommelse om intraprenad
godkänns.
2. Klosterbackens ansökan om att få ingå överenskommelse om
intraprenad godkänns.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna överenskommelse med
respektive enhet samt också i dialogmöten med respektive enhet gå igenom
riktlinjer och förutsättningar för planering och uppföljning av enheten
under perioden.
4. Intraprenaderna skall som tidigare linjemässigt tillhöra områdeschefen
för berört område.
Nämndens behandling
- Jane Sahlin (M) framför en synpunkt avseende de 7 % av ett ev. överskott
som enheten får behålla. Hon anser att detta är en begränsning som kan
bromsa lusten till nyskapande. Ordförande uppger att driftnämnden inte
kan styra över denna bestämmelse.
- Tomas Pettersson (MP) har anmält jäv och deltar ej i handläggningen av
ärendet.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Ängens ansökan om att få ingå överenskommelse om intraprenad
godkänns.
2. Klosterbackens ansökan om att få ingå överenskommelse om
intraprenad godkänns.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna överenskommelse med
respektive enhet samt också i dialogmöten med respektive enhet gå igenom
riktlinjer och förutsättningar för planering och uppföljning av enheten
under perioden.
4. Intraprenaderna skall som tidigare linjemässigt tillhöra områdeschefen
för berört område.

§ 51 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 159/2015
Handläggare: Ann-Christin Ring
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, dvs. att delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på delegation
ska anmälas till nämnden.
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Vid dagens möte anmäls
- delegationsbeslut i rekryteringsärenden avseende perioden 2015-03-10-2015-04-08
- delegationsbeslut avseende atteständringar under mars månad
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet.
Nämndens behandling
Åsa Johansson (FP) undrar varför det finns rekryteringsärenden från lång
tid bakåt på listan. Förvaltningschefen kommer att ta kontakt med
Personalavdelningen och framföra att det fortsättningsvis inte får ligga
gamla ärenden kvar i systemet utan att de avslutas samtidigt som
tillsättning sker.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 52 Månadsrapport
Ärendenummer: Vö 113/2015
Handläggare: Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Nämnden får en redovisning av:
- Det ekonomiska riktvärdet som är ca 24 % och utfallet är ca 27 %.
Kommunledningskontoret har uppmärksammats på att förvaltningen
behöver extra stöd avseende hemvården.
- Personkontinuiteten som fortfarande är för hög förutom för ett par
enheter.
- Ej verkställda beslut till vård- och omsorgsboende.
- Kostnader för utskrivningsklara med förklaringar samt planerade insatser
framåt.
Nämnden framför att kostnader för utskrivningsklara som uppstår beroende
på att personer skrivs ut till hemmet i brist på korttidsplatser ska
särredovisas.
Beslutsunderlag
Månadsrapport april 2015.
Beslut
Nämnden beslutar
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- Informationen tas till protokollet.

§ 53 Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Vö 108/2015
Handläggare: Karolina Samuelsson, Maria Nordström, Susanne Söderberg,
Elisabeth Liljekvist, Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Ledningsgruppen för Vård och omsorg äger processen kring upprättande
av Verksamhetsplan med budget 2015 för vård- och omsorgsförvaltningen.
Ledningsgruppen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan med budget.
Förvaltningens huvudsakliga uppdrag är att tillhandahålla individuell vård
och omsorg, hälsofrämjande och förebyggande tjänster samt anhörigstöd.
Stora delar av förvaltningens verksamhet håller god kvalitet men
utmaningarna framåt är stora och ytterligare förbättringar behövs.
Dessutom behöver förvaltningen prioritera arbetet med att vara en attraktiv
arbetsgivare för att klara kommande kompetensförsörjning. Stora delar av
förvaltningens verksamhet är konkurrensutsatt och att klara av att anpassa
driften till de ersättningsnivåer som gäller innebär stora förändringskrav.
För att skapa förutsättningar måste förvaltningen lägga stor kraft på
ekonomisk omställning för att över tid nå en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2015, 2015-04-07
Justerad handling, 2015-04-16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Justerad Verksamhetsplan med budget 2015 för Vård- och
omsorgsnämnd öster fastställs.
2. Justerad Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till
Programnämnd social välfärd för kännedom.
Yrkande
Åsa Johansson (FP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
egen budgetram och prioriteringar i KF.
Jane Sahlin (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget
budgetförslag i KF.
Tomas Pettersson (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån
för eget budgetförslag i KF.
Gunnel Lindblom (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
eget budgetförslag i KF.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena om bifall respektive avslag på
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag.
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Beslut
Nämnden beslutar
1. Justerad Verksamhetsplan med budget 2015 för Vård- och
omsorgsnämnd öster fastställs.
2. Justerad Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till
Programnämnd social välfärd för kännedom.
Reservation
Åsa Johansson (FP), Jane Sahlin (M), Anders Brandén (M), Alexander
Ardesjö (M), Tomas Fredriksson (MP) samt Gunnel Lindblom (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egen respektive budget i KF.
Skriftliga reservationer biläggs protokollet.

§ 54 IT-plan 2015-2018 med underlag till budgetförslag
2015-2018
Ärendenummer: Vö 104/2015
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Sverige ska bli världsbäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Örebro kommun ska bidra till det utifrån målsättningen: - Enklare vardag
för privatpersoner och företag - Smartare och öppnare förvaltning stödjer
innovation och delaktighet - Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
IT ska ses som en möjliggörare för utveckling av kommunens service.
Investeringsprogrammet för e-förvaltning anger vilka investeringar som
behöver priori-teras som stöd för en modernisering av kommunen.
Programmet medför att ansvarig nämnd ska ange behov och ange vilken
driftkostnadspåverkan förslaget har. Ur ett nyttoperspektiv handlar eHälsa
om flera delar. Den ena delen är e-tjänster som avser att tillföra nytta för
brukarna genom fler och enklare möjligheter till kontakt och hjälp. En
annan del är att e-tjänsterna kan leda till effektivisering i verksamheten
vilket i sin tur kan frigöra tid till mer kontakt med brukarna. Vidare har
eHälsa potential att skapa delaktighet, inflytande och trygghet i relation till
utföraren på helt nya sätt.
I IT-plan för 2015-2018 finns beskrivet Vård och omsorgs pågående arbete
med de möjligheter som digitaliseringen för med sig och de behov av
utveckling som har identifierats. I planen beskrivs behov av investeringar,
pågående och kommande, men även den ambitionsnivå Vård och omsorg
har inför framtiden.
IT-system för Ledningssystem för kvalitet ska ingå i planen.
Beslutsunderlag
IT-plan 2015-2018
Tjänsteskrivelse till nämnd
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till nämnden
1. IT-investeringsplan 2015-2018 för Vård- och omsorg antas.
2. IT-investeringsplanen överlämnas till Programnämnd social välfärd för
vidare handläggning i de delar som inte avser Vård och omsorg.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 55 Förvaltningschefens information
Handläggare: Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om:
- Färdigställande av Verksamhetsplan med budget 2015.
- Mall för enhetsplan är klar.
- Mall för framtida månadsrapport är under färdigställande.
- Medarbetarenkäten är genomförd, resultatet presenteras på nästa
nämndsammanträde.
- Ledar- och utvecklingsforum med tema ekonomi har genomförts; nytt
möte den 24/4 kring hur vi kan sänka våra kostnader för att ha en budget i
balans.
- Varumärkeskarta ska upprättas för Vård och omsorg tillsammans med
Programnämnd social välfärd.
- Programnämnd social välfärd har beslutat ge vård- och
omsorgsnämnderna i uppdrag att vidta åtgärder avseende kostnader för
utskrivningsklara.
- Programnämnd social välfärd har beslutat om fördelning av
prestationsmedel.
- Medarbetarnas bild av Sveriges bästa äldreomsorg.
- En utvecklingsgrupp för Myndighetskansliet har bildats.
- IVO-beslut avseende anmälan om fel i vården vid äldreboende (Vö
169/2012), ärendet avslutas utan kritik.
- Tf förvaltningschef kommer att sluta sitt uppdrag till midsommar.
Kommundirektören ansvarar för rekrytering av ny förvaltningschef.
Beslutsunderlag
IVO-beslut (Vö 169/2012)
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 56 Ordförandes information
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Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ordförandes informerar om:
- "Anmälan av övriga frågor" ska stå i början av ärendelistan.
- Ärendelistan benämns "Kallelse" i Meetings, nämnden undrar om det går
att döpa handlingen till "Ärendelista". Nämndadministratören uppger att
det inte går att ändra på benämningen i verksamhetssystemet w3d3.
Önskemålet har dock tidigare framförts till systemägaren, detta kan göras
igen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 57 Redovisning av kontaktpolitikerbesök samt från
kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
- Inget kontaktpolitikerbesök har ännu genomförts. Grupp 1 har bokat in
besök på Tullhuset den 8 juni. Grupp 2 kommer att få en förfrågan om
förslag på möjliga datum för besök. Grupp 3 kommer att få förslag på
datum för besök från flera enheter.
- Inget finns att rapportera från någon kurs/konferens.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 58 Information om Svenska Palliativregistret
Handläggare: Börje Gustafsson
Ärendebeskrivning
Börje Gustafsson (C), representant för SPF i en referensgrupp för Svenska
Palliativregistret, informerar om registret som startade år 2005. Registrets
uppdrag är att få fram uppgifter om hur smärtlindring fungerar i livets
slutskede vid förväntade dödsfall. Det finns data i registret över 68 % av de
personer som avled under 2014. För döende i cancer var siffran 89,5 %
Under 2014 erhölls statsbidrag med 70 mnkr.
Resultaten i palliativregistret kan brytas ner till kommunnivå. En blankett
finns för rapportering till registret men rapporteringsgraden varierar
mycket över landet.
Kriterier vid palliativ vård:
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- Patienten är informerad om sin situation.
- Närstående är informerade om patientens situation, sk. "brytsamtal".
- Patienten får god omvårdnad avseende munhälsa och
trycksårsförebyggande åtgärder.
- Patienten är smärtskattad och får smärtlindring.
- Det finns läkemedel i injektionsform för att lindra ångest, illamående och
andningsbesvär.
- Patienten behöver inte vara ensam vid dödstillfället.
- Patienten ges möjlighet att dö på den plats vederbörande önskar.
- Närstående erbjuds uppföljningssamtal efter dödsfallet.
En närståendeenkät kommer att påbörjas under 2015. Enkätsvaren kommer
att jämföras gentemot uppgifterna i palliativregistret.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 59 Inkomna skrivelser
Handläggare: Ann-Christin Ring
Ärendebeskrivning
En sammanställning av inkomna handlingar till nämnden perioden 201503-04--2015-04-08 redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning 2015-03-04--2015-04-08.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 60 Anmälan av/Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
- Anders Brandén (M) önskar få information om en forskningsstudie från
Östersund avseende två identiskt lika vård- och omsorgsboenden varav ett
är privat och ett är kommunalt - vilka skillnader finns mellan boendena?
- Nämnden vill få information om konsekvenserna för vård-och
omsorgsnämnden av programnämndens uppdrag kring utskrivningsklara.
- Nästa nämndmöte ska "Anmälan av övriga frågor" ligga i början av
dagordningen.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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