Protokoll

Vö 60/2015

Vård- och omsorgsnämnd öster
Datum: 2015-02-12
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats: Dojan (norra), 3 tr, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S)
Urban Boström (KD)
Åsa Johansson (FP)
Pell Uno Larsson (S)
Johanna Holmberg (S)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Enes (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Jane Sahlin (M)
Jimmy Bucher (M)
Anders Brandén (M)
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Alexander Ardesjö (M)

ordförande
vice ordförande
2:e vice ordförande

kl. 14.10-17.00, §§ 22-28

Tomas Fredriksson (MP)

ersättare för Anders Brandén (M)
kl. 14.00-14.10 §§ 19-21
ersättare för Robert Sjöström (MP)

Närvarande ersättare
Lisbeth Rodefors (S)
Fehret Hatic (C)
Johan Stetsko (FP)
Lars-Erik Johansson (S)
Alexander Ardesjö (M)

kl. 14.10-17.00

Övriga
Tommy Henningsson
Ann-Christin Ring
Owe Fjellborg
Susanne Söderberg
Anna-Stina Lander
Catarina Söderberg

förvaltningschef
nämnadministratör
planerare
ekonom
planerare
myndighetschef

Ann-Christin Ring, sekreterare
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Justerat den 26 februari 2015

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (FP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 februari 2015.

§ 19 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (FP) föreslås till ordinarie justerare med Jane Sahlin (M)
som ersättare. Justeringen föreslås äga rum den 26 februari kl. 10.30.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åsa Johansson (FP) utses till ordinarie justerare med Jane Sahlin (M) som
ersättare. Tid för justering är den 26 februari kl. 10.30.

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

§ 21 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 22 Årsberättelse 2014
Ärendenummer: Vö 438/2014
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Handläggare: Tommy Henningsson, Owe Fjellborg, Anna-Stina Lander,
Susanne Söderberg, Catarina Söderberg
Ärendebeskrivning
Resultatet för vård och omsorg totalt visar ett underskott på -24,2 mnkr.
Underskottet beror till stor del på hemvården som under året blivit
konkurrensutsatt och där krav finns på ökad effektivisering. Medarbetarnas
korttidssjukfrånvaro har stannat upp och den totala sjukfrånvaron ökar
något. Lokalerna utnyttjas effektivare men omställningar i form av
uppsagda kontrakt har inte gett effekt under 2014.
Flera av verksamhetens processer visar på förbättring, förnyande och
förenkling för de äldre men utvecklingsarbetet medför också ett utökat
utbud som kan upplevas som svåröverskådligt. Det är för tidigt att säga vad
fokuseringen av informationsresurser till ett nytt centralt servicecenter kan
betyda i form av stöd för den som ska välja utförare i det ökade utbudet.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2014 med bilagor (Vö 438/2014)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Årsberättelsen för 2014 fastställs.
2. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 2 000 tkr som
motsvarar intraprenadernas gemensamma kvarvarande driftanslag.
3. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 15 419 tkr kronor
outnyttjat investeringsanslag 2014.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att nå en ekonomi i balans 2015.
5. Enheter med åtgärdskrav, enligt bilaga 1, ska påvisa en förbättrad
ekonomi 2015.
Ej deltagande i beslut
Åsa Johansson (FP), Gunnel Lindblom (V), Anders Brandén (M), Jane
Sahlin (M) och Jimmy Bucher (M) avstår från att delta i beslutet. Elisabeth
Tegelaar Petersson (SD) och Tomas Fredriksson (MP) avstår från att delta i
beslutspunkterna 4 och 5.
Proposition
Ordförande ställer förvaltningens förslag under proposition vilket nämnden
bifaller.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Årsberättelsen för 2014 fastställs.
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2. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 2 000 tkr som
motsvarar intraprenadernas gemensamma kvarvarande driftanslag.
3. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 15 419 tkr kronor
outnyttjat investeringsanslag 2014.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att nå en ekonomi i balans 2015.
5. Enheter med åtgärdskrav, enligt bilaga 1, ska påvisa en förbättrad
ekonomi 2015.
Ej deltagande i beslut
Åsa Johansson (FP), Gunnel Lindblom (V), Anders Brandén (M), Jane
Sahlin (M) och Jimmy Bucher (M) deltar ej i beslutet. Elisabeth Tegelaar
Petersson (SD) och Tomas Fredriksson (MP) deltar ej i beslutspunkterna 4
och 5.

§ 23 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 61/2015
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.
Vid dagens sammanträde anmäls
- delegationsbeslut i rekryteringsärenden perioden 2015-01-13--2015-02-10,
- delegationsbeslut avseende atteständringar under januari månad 2015 (Vö
407/2014),
- delegationsbeslut avseende TV-avtal på Skebäcksgården (Vö 82/2015).
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i pärm som cirkulerar på nämndmötet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 24 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Tommy Henningsson
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om:
- Revisionsrapport Granskning av biståndshandläggning: Förvaltningen
kommer att utarbeta ett yttrande till den 31/3; nämnden kommer att delges
svaret.
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- IVO-beslut lex Maria-anmälan på Lindhultsgården; IVO avslutar ärendet.
- IVO-beslut tillsyn på Skebäcksgården. IVO avslutar ärendet.
- Personliga ombud är knutna till Anhörigcentrum och är till hälften
finansierade av statsbidrag. De hjälper personer över 18 år med psykisk
funktionsnedsättning som har betydande och väsentliga svårigheter att
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Vård och omsorg tog över de
personliga ombuden år 2014 från Kultur- och medborgarförvaltningen.
- Ej verkställda beslut inom tre månader; rapport en gång i kvartalet till
nämnden samt till programnämnd. Brukare ligger på korttidsplats eller i
hemmet i väntan på permanent plats. Över tre månaders väntetid kan leda
till sanktionsavgifter. Kö till boendeplats är ett stort bekymmer, fler platser
behöver tillskapas.
- Med anledning av en lex Sarah-anmälan avseende missförhållanden på
natten på Södermalmshemmet har SAS:en genomfört en utredning vilken
tillställs nämnden.
Beslutsunderlag
- Revisionsrapport: Granskning av biståndshandläggning inom
äldreomsorgen (Vö 279/2014)
- Personligt ombud - ansökan om statsbidrag (Vv 390/2014)
- IVO-beslut avseende tillsyn på Skebäcksgården (Vö 396/2014)
- IVO-beslut i Lex Maria-ärende, Lindhultsgården (Vö 235/2014)
- Ej verkställda beslut kvartal 4, 2014 (Vö 139/2014)
- Lex Sarah-utredning, Södermalmshemmet (Vö 51/2015)
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 25 Information från ordförande
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om:
- Utbildningsdagar för nämnden inkl. nämndsammanträde den 11-12 mars i
Åkerby. Programmet kommer att mailas ut till nämnden. Anmälan tas upp
vid dagens möte. De som är frånvarande kontaktas av nämndadministratören.
- Reviderad arbetsordning för nämnden har utsänts till nämnden. Den
behandlas under utbildningsdagarna och ska därefter fastställas av nämnden.
- Utvecklingsarenan den 9/3 om ”Utvärdering för effektivare styrning –
äldreomsorgen i Örebro” samt om ”Kunskapsdag om Sociala investeringar”
den 16/3 - arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.
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Beslutsunderlag
Arbetsordning och rutiner för Vård- och omsorgsnämnd öster (Vö 62/2015)
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 26 Inkomna skrivelser
Ärendebeskrivning
En sammanställning av inkomna skrivelser till nämnden perioden 2015-0108--2015-02-04 redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna skrivelser redovisas i pärm som cirkulerar på
nämndmötet.
Beslut
Nämnden informerar
- Informationen tas till protokollet.

§ 27 Redovisning av kontaktpolitikerbesök samt från
kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Anders Brandén (M) redovisar från besök på Berggården samt hos
nattorganisationen:
- Berggårdens vård- och omsorgsboende har hittills drivits av Kosmo AB.
Kosmo AB har nu sålt sin verksamhet till Norlandia Care AB. Personalen
trivs på Berggården, man har en god verksamhet och en bra ledning som
skapar ett positivt arbetsklimat. Anders kände en väldigt bra stämning direkt
när han kom in på boendet. Förvaltningen bör ta del av deras goda exempel
att skapa en god verksamhet.
- Anders följde med en nattpatrull en natt. Han slogs av att personalen var
orolig över att "något var på gång" samt oro för att det skulle ske en
minskning av sjuksköterskor för att ha enbart en sjuksköterska och en
undersköterska vid nattbesök. Personalen är nöjd med jobbet för övrigt.
Anders anser att nattorganisationens logistik är ineffektiv, det borde gå att
förbättra turerna för att minimera åktiderna.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 28 Anmälan av/Svar på övriga frågor

Ärendebeskrivning
- Jimmy Bucher (M) vill att punkten Anmälan av övriga frågor ligger i
början på dagordningen. Ordförande förklarar tanken med varför punkten
har lagts sist.
- Lars Eric Johansson (S) vill att nämnden får en rapport om utvecklingen/
resultaten på Södermalmshemmet. Ordförande uppger att nämnden kommer
att få information löpande.
- Framförs önskemål om att nämndadministratören mailar ut en påminnelse
till nämnden när tillkommande handlingar läggs ut i Meetings efter
ordinarie nämndutskick.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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