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Justerat den 18 december

Marie Brorson, ordförande

Åsa Johansson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december
2015.

§ 149 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjusteringen föreslås äga rum den 18 december kl. 13.00. Till
ordinarie justerare föreslås Åsa Johansson (L) med Gunnel Lindblom (V)
som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åsa Johansson (L) utses till ordinarie justerare med Gunnel Lindblom
(V) som ersättare. Justeringen äger rum den 18 december kl. 14.00.

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

§ 151 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 152 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av övriga frågor.
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§ 153 Tillsynsrapport 2015
Ärendenummer: Vö 178/2014
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Målet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och rutiner.
Sammanfattande bedömning av resultaten för 2015 års tillsyn är att det
finns vissa brister gällande hur väl rutinerna fungerar och följs inom Vård
och omsorgs verksamheter. Driftsnämndens grad av kontroll över verksamhetens kvalitet bedöms vara en god intern kontroll då det pågår ett systematiskt och stabilt arbete med intern kontroll inom Vård och omsorgs
verksamheter som bygger på en tydlig rutin och som syftar till långsiktiga
positiva effekter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Tillsynsrapport 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Tillsynsrapport för 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Hemvården ska bidra till en tydlig samverkan med korttidsplatser och
USÖ för personer med omfattande behov.
3. Debiteringsavdelningen ska skapa en mer omfattande och detaljerad
rutin för att säkerställa fakturahanteringen avseende identifierade brister
samt för att fortsätta undvika fakturaförväxling. Delges nämnd februari
2016.
4. Vård och omsorgs verksamheter ska säkerställa befintliga rutiner för att
kvalitetssäkra leverans av debiteringsunderlag till debiteringsavdelningen.
Delges nämnd februari 2016.
5. Enhetschefer vid Vård och omsorgs verksamheter ska förbättra sina
uppföljande kontroller av registrering av frånvaro i Personec självservice
enligt befintliga lokala rutiner.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 154 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Vö 198/2015
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd öster ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden. En del av detta ansvar innebär att fastställa en
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att
den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom Vård- och
omsorgs verksamheter. Utifrån risk- och väsentlighetsanalyserna föreslås
tillsyn under 2016 utövas inom följande tre områden: ”SIP-rutinen”
(samordnad individuell plan) gällande multisjuka, ”Rutin för systematisk
analys och utvärdering” samt ”Handbok för hantering av medarbetarenkätresultat”.
Resultaten av tillsynerna redovisas i tillsynsrapport till vård- och
omsorgsnämnderna i december 2016.
Beslutsunderlag
Riskanalysrapport
Tjänsteskrivelse till nämnd
Tillsynsplan 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Under 2016 ska tillsyn utövas på ”SIP-rutinen”, ”Rutin för systematisk
analys och utvärdering” samt ”Handbok för hantering av medarbetarenkätresultat”.
Yrkande
Marie Brorson (S) föreslår ett tillägg till beslutet: Delrapport kring ”SIPrutinen” ska lämnas till nämnden på junisammanträdet.
Proposition
Ordförande ställer förvaltningens förslag samt yrkandet om tillägg under
proposition, nämnden bifaller desamma.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Under 2016 ska tillsyn utövas på ”SIP-rutinen”, ”Rutin för systematisk
analys och utvärdering” samt ”Handbok för hantering av medarbetarenkätresultat”.
2. Delrapport av ”SIP-rutinen” ska lämnas till nämnden på junisammanträdet.
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§ 155 Brukarundersökning 2015, redovisning av resultat
Ärendenummer: Vö 429/2015
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om resultatet av den brukarundersökning, "Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2015, som Socialstyrelsen genomfört
inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin
vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner
och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av
vården och omsorgen om de äldre. Samtliga personer, 65 år och äldre, som
den 31 januari 2015 hade hemtjänst minst 2 timmar per månad eller bodde
på vård- och omsorgsboende har fått möjlighet att besvara en enkät.
Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution
och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende
ingick dock inte i undersökningen. Inte heller personer som hade bytt
hemtjänstutförare eller särskilt boende efter den 31 januari 2015.
Resultaten finns på Örebro kommuns hemsida samt på Socialstyrelsens
hemsida.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 156 Svar på övriga frågor
Handläggare: Anna-Stina Lander, Eva Jöbo, Lena Almquist
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) har ställt en övriga fråga om reglerna för social dagvård
samt en övrig fråga om vad förvaltningen gör utifrån att Örebro är finskt
förvaltningsområde. Gunnel Lindblom (V) har ställt en övrig fråga om
HBT-arbetet i förvaltningen.
Skriftliga svar har tillställts nämnden samt redovisas dessa muntligt vid
dagens sammanträde.
HBT-frågorna ska införlivas i Verksamhetsplanen för 2016 samt föreslås
att man kan ta upp frågan vid kontaktpolitikerbesök för att hålla frågan
levande.
Beslutsunderlag
Skriftliga svar på Åsa Johanssons båda frågor samt Gunnel Lindbloms
fråga.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 157 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 439/2015
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.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i rekryteringsärenden avseende perioden 2015-11-04-2015-11-30
Delegationsbeslut Ordförandebeslut om sammanträdesdagar 2016
Delegationsbeslut Attestförändringar november (utsänds senare)
Delegationsbeslut Avskrivning av osäkra fordringar 2014
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 158 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om begäran om inlämnande av intyg om förlorad
arbetsförtjänst 2015.
Svaren från enkäten om hur de äldre vill ha sin vård och omsorg har
redovisats vid två olika mötestillfällen. Resultatet finns även på
kommunens hemsida samt i broschyren "Sveriges bästa äldreomsorg".
Beslutsunderlag
Information om ersättning för förlorad inkomst 2015
Tidsplan för hantering av intyg
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 159 Remiss angående förslag till Landsbygdsprogram
för Örebro kommun
Ärendenummer: Vö 338/2015
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på landsbygdsprogram för
Örebro kommun. Programmet är tänkt att fungera som en gemensam
vägvisare för kommunens långsiktiga arbete med att skapa utveckling och
tillväxt på landsbygden. I processen med att ta fram förslaget har förutom
Landsbygdsnämnden även medborgare och organisationer på landsbygden
deltagit. Då landsbygdsprogrammet har en kommunövergripande funktion
ska programmet antas av Kommunfullmäktige. Landsbygdsnämnden
emotser remissvar senast den 4 december 2015. Nämnden har beviljats
förlängd svarstid tom. den 11 december.
Ett förslag till remissvar har utarbetats och tillställts nämnden.
Beslutsunderlag
Missiv till remissen
Remissupplaga, Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Förslag till remissvar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Remissvaret godkänns och insänds till Landsbygdsnämnden.
Yrkande
Frederick Axevill (S) yrkar bifall till svaret som han anser vara mycket bra
ur de äldres perspektiv.
Beslut
Nämnden beslutar
- Remissvaret godkänns och insänds till Landsbygdsnämnden.

§ 160 Attester 2016
Ärendenummer: Vö 434/2015
Handläggare: Maria Nordström
Ärendebeskrivning
Enligt attestreglementet för Örebro kommun, fastställt av Kommunfullmäktige 1989-12-20, fastslås att respektive nämnd ansvarar för den interna
kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i reglementet iakttas och
att tillämpliga attestmoment utförs (§ 2). Både Kommunallagen och
kommunens fastställda Redovisningsreglemente förutsätter att den
ekonomiska redovisningen är rättvisande, att bokföringen sker enligt god
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redovisningssed samt att en tillräcklig intern kontroll tillgodoses.
Nämnden utser besluts- och behörighetsattestanter för ett år i taget (§ 5).
Vård- och omsorgsförvaltning östers förslag till attestanter för år 2016
samt omfattningen av respektive attestants attesträtt framgår av en
förteckning.
Beslutsunderlag
Attestförteckning 2016
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Attestanter med ersättare för perioden 2016-01-01--2016-12-31 utses
enligt bifogad förteckning.
2. Förvaltningschefen och ekonomerna har generell beslutsattesträtt för
samtliga verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltning öster och
områdescheferna har beslutsattesträtt för samtliga verksamheter inom sitt
område då ordinarie beslutsattestant eller ersättare är frånvarande
alternativt annan akut situation uppstår. Om denna rätt utnyttjas för
verksamhet som disponeras av annan beslutsattestant, ska denna omgående
underrättas.
3. Uppdras åt förvaltningen att informera berörda attestanter om
attestansvarets innebörd och omfattning.
4. Förvaltningschefen delegeras ansvaret att besluta om byte av attestanter
under löpande budgetår.
5. Firmatecknare för Vård- och omsorgsförvaltning öster är
förvaltningschef med ekonomerna som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 161 Tilläggsanslag hyreskostnader samt omfördelning
budget
Ärendenummer: Vö 108/2015
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Faktiska hyreskostnader och schabloner är nu uppdaterade och Vård och
omsorg erhåller ett tilläggsanslag på 2 mnkr efter justering av internhyresmodell enligt beslut i Kommunstyrelsen och Programnämnd social
välfärd. Vidare justeras driftsnämndernas hyresbudget med 5 mnkr mellan
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verksamheterna Vård -och omsorgsboende och Förebyggande, vilket
innebär en justering mellan de båda driftsnämnderna med motsvarande
belopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag hyreskostnader samt omfördelning budget
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. 2 mnkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnd väster i tilläggsanslag för
hyreskostnader.
2. 5 mnkr i hyresbudget flyttas från vård- och omsorgsboende inom Vårdoch omsorgsnämnd öster till Förebyggande inom Vård- och
omsorgsnämnd väster.
3. Hos Programnämnd social välfärd begärs att ramarna justeras mellan
vård- och omsorgsnämnderna enligt punkt 2 i förvaltningens förslag.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 162 Månadsrapport november
Ärendenummer: Vö 113/2015
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Redovisning av november månads ekonomiska uppföljning. I prognosen är
hänsyn tagen till den beläggningsbaserade budgetfördelningen för vårdoch omsorgsboende.
Beslutsunderlag
Månadsrapport november
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 163 Åtgärdsplan för ekonomi i balans, uppföljning
Ärendenummer: Vö 320/2015
Handläggare: Karin Östgren
9

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redovisar aktuellt läge utifrån tidigare fastställd
åtgärdsplan för ekonomi i balans. De föreslagna åtgärderna har hittills inte
gett tillräcklig effekt. Förvaltningschefen har därför beslutat om ytterligare
åtgärder vilka hon redovisar.
Den 1 januari tillträder den nya förvaltningschefen Daniel Jansson
Hammargren, han får då ta över vissa uppgifter från nuvarande
förvaltningschef som under 2016 är kvar som operativ chef/biträdande
förvaltningschef för att fortsätta arbetet med att nå ekonomi i balans.
Nämnden uttrycker sitt fulla stöd till förvaltningschefen i hennes uppdrag
att nå en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 164 Driftbudgetramar 2016
Ärendenummer: Vö 407/2015
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade vid sitt decembersammanträde om
driftbudgetramar 2016 för vård- och omsorgsnämnderna. En omfördelning
av programnämndens ramanslag görs mellan och inom driftsnämnderna
inom vård- och omsorg. Nämnden har fått genomgång av budgetförslaget
på respektive gruppmöten.
Beslutsunderlag
Driftbudgetramar 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Driftbudgetramar för 2016 fastställs.
2. Hos Programnämnd social välfärd begärs att ramarna justeras mellan
vård- och omsorgsnämnderna enligt förvaltningens förslag.
Yrkande
Åsa Johansson (L) yrkar avslag på budgetförslaget till förmån för egen i
Kommunfullmäktige tidigare lagd Välfärdsbudget för 2016.
Anders Brandén (M) meddelar att han avstår att delta i beslutet och vill
lämna ett särskilt yttrande.
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Gunnel Lindblom (V) yrkar avslag på budgetförslaget till förmån för eget
budgetförslag Rättvisare Örebro - en välfärd att lita på.
Urban Boström (KD), Pell-Uno Larsson (S) och Börje Gustafsson
(C) yrkar bifall till budgetförslaget
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD) meddelar att SD kommer att reservera
sig mot beslutet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena om bifall till budgetförslaget
samt yrkandena om avslag på detsamma och finner att nämnden bifaller
budgetförslaget.
Nämnden bifaller även att Moderaterna får lämna ett Särskilt yttrande.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Driftbudgetramar för 2016 fastställs.
2. Hos Programnämnd social välfärd begärs att ramarna justeras mellan
vård- och omsorgsnämnderna enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Åsa Johansson (L), Elisabeth Tegelaar Petersson (SD) samt Gunnel
Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet
Anders Brandén (M) deltar ej i beslutet.
Reservationer från L och V samt Särskilt yttrande från M biläggs
protokollet.

§ 165 Remiss, Klimatstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Vö 423/2015
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Hur ska Örebro kommuns klimatarbete bedrivas i fortsättningen? Det har
varit frågeställningen i det arbete som bedrivits under 2015 för att ta fram
en ny klimatstrategi. En mängd aktiviteter har genomförts internt och
externt för att ta fram relevant bakgrundsinformation, sålla fram idéer till
lämpliga mål och åtgärder samt beräkna klimateffekterna av dessa. I
jämförelse med nuvarande klimatplan innebär förslaget till ny strategi en
förhöjd ambitionsnivå för kommunkoncernen till 2020, nya klimatmål för
2030 och en förändrad styrning, från åtgärds- till delmålsnivå. Det senare
innebär att nämnder och kommunala bolag får ett mer utpekat ansvar för de
olika delmålen. En effekt av ökad inriktning på målstyrning är att strategin
blivit mindre detaljerad. För att nå fram till rimliga delmål har ändå en
diskussion förts med berörda parter på åtgärdsnivå. Resultatet finns
dokumenterat i en fristående underlagsrapport.
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, som ansvarar för
klimatstrategin, önskar nu synpunkter på förslaget. Från nämnder och
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berörda kommunala bolag är det extra viktigt att få svar på följande
frågor: Är den översiktliga ekonomiska analysen i klimatstrategin rimlig?
Ser ni ytterligare behov av ökade resurser för att nå något av de delmål
som ni ansvarar för enligt strategin? Vilket stöd önskas från
kommunlednings-kontoret för genomförande av klimatstrategin? En
tilläggsfråga till de nämnder som har ansvar för mål kring Smartare mat är
om det är motiverat att differentiera målen för matens minskade
klimatpåverkan utifrån nämnd, t.ex. med högre mål i förskolan och lägre i
äldrevården?
Remissperioden pågår 18 november 2015 till 29 februari 2016. Synpunkter
på remissen lämnas till ordförande eller nämndadministratören.
Beslutsunderlag
Klimatstrategi för Örebro kommun - remissversion, underlagsrapport samt
följebrev
Beslut
Nämnden beslutar
- Remissen anses beredd i och med dagens sammanträde.

§ 166 Larmorganisationen
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Nämnden har efterfrågat information om larmorganisationen. Områdeschef
Fredrik Bergström informerar om Larmorganisationen som är en fristående
del av Hemvården i Örebro kommun och ansvarar för all organisation
kring trygghetslarm. Enheten startade våren 2014 i samband med att
hemvården konkurrensutsattes genom Lagen om valfrihet (LOV). Arbete
har pågått kring rutiner och kvalitetssäkring. Avtal kommer att tecknas
med Tunstall som kommer att ta över all administration av larmhanteringen. Med det nya sättet att organisera det administrativa arbetet kan
larmgruppen gå ned till 17 årsarbetare och därmed nå en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 167 Förvaltningschefens information
Handläggare: Karin Östgren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen har ingen ytterligare information att lämna än den som
lämnats under punkten Åtgärdsplan för ekonomi i balans.

§ 168 Beslut från IVO
Handläggare: Karin Östgren
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om beslut/avslutade ärenden från IVO:
- Beslut från IVO i Lex Maria-ärende avseende fall vid
Södermalmshemmets vård- och omsorgsboende. Ärendet avslutas.
- Beslut från IVO i klagomålsärende avseende fallolycka samt efterföljande
vård och behandling vid Södermalmshemmets vård- och omsorgsboende.
IVO ger nämnden kritik i ärendet.
Beslutsunderlag
Vö 133/2015
Vö 187/2015
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 169 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Ärendebeskrivning
Under denna punkt redovisar ledamöterna i nämnden från genomförda
kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från kurser/konferenser som
de deltagit i.
- En kontaktpolitikergrupp har varit på kontaktpolitikerbesök på Gillets
hemvård som har sitt upptagningsområde i citykärnan. Arbetsgruppen är
positiv men man har varit tvungen att minska antalet medarbetare så det
fanns en viss besvikelse kring detta då arbetstyngden blir högre. Arbetsgruppen har hög delaktighet vid beslut och medarbetarna är väldigt
engagerade. Enheten har låg korttidsfrånvaro, ingen är långtidssjukskriven.
De har svårt att hinna ta raster, de försöker att hitta bättre arbetsmetoder.
De har svårt att få till schemat och hur man kan fördela om när något
händer. Det är också svårt att hålla besökstiderna även om de har sina
kunder på nära håll, vilket är stressande. Det finns nästan ingen tid inlagd
till förflyttning mellan kunderna.
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- En kontaktpolitikergrupp har besökt Östernärke hemvård. Enheten har
idag en enhetschef men kommer inom kort att anställa ytterligare en. Det
finns en driftledare till varje områdesgrupp (tre), 15 medarbetare i varje
grupp, de arbetar 2 av 5 helger och har delade turer. Sjuksköterskorna har
även personer inom Förvaltningen för funktionshindrades ansvarsområde
kvällar och helger. Det är svårt att rekrytera medarbetare då enheten ligger
långt från stan. Den samlade restiden till kunderna motsvarar en heltidstjänst per dag. De upplever mycket teknikproblem med verksamhetssystem
och mobiltelefoner vilket är frustrerande. Medarbetarna är väldigt nöjda
med sina arbetsuppgifter och de trivs med jobbet. Lokalerna är inte bra
men de ska få nya inom en snar framtid då Askenäs ska byggas om/nytt
och enheten får lokaler där.
- Börje Gustafsson uppger att SPF skickade en begäran till kommunen om
att få ta del av handlingsplaner för äldreomsorgen och fick då beskedet att
det inte finns några. SPF konstaterar därmed att kommunen inte har
beredskap att möta det ökande behovet av äldreomsorg framöver.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 170 Diarieförda ärenden, kursinbjudningar,
presidieanteckningar, samverkansprotokoll m.m.
Ärendebeskrivning
Handlingar till nämnden för kännedom:
Diarieförda ärenden perioden 2015-11-04--2015-11-30
Presidieanteckningar 2015-11-25
Samverkansprotokoll 2015-11-03, 2015-11-17
IVO-rapport: På väg att snabbare verkställa beslut
Så här vill vi ha det som äldre, broschyr och rapport
Elmia Äldremässa den 7-8 april 2016: presidiet samt ytterligare en ledamot
i nämnden får åka (bekostas av nämnden). Intresserade ska meddela
ordförande senast den 11/12. Syftet med att åka på konferensen är
att nämnden ska få till sig tankar och erfarenheter som nämnden
därefter ska arbeta med för att utveckla äldreomsorgsverksamheten.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 171 Avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar nämnden och förvaltningen för ett bra samarbete under
året. Nämnden och förvaltningen önskar varandra god jul och gott nytt år.
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