Vö 25/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2016-02-11
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dojan norr, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Urban Svensson (KD), 1:e vice ordförande
Åsa Johansson (L),2:e vice ordförande
Pell Uno Larsson (S),
Frederick Axewill (S),kl. 14.00-15.45, §§ 18-23
Elin Enes (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Tjänstgörande ersättare
Silvia Assi (S), ersättare för Frederick Axewill (S), kl. 15.45-17.00, §§ 24-35
Margareta Jansson (S),ersättare för Hjördis Sellén (S)
Tomas Fredriksson (MP),ersättare på vakant MP-plats
Johan Stetsko (L),ersättare för Henrik Glamsjö (M)
Lars-Erik Johansson (S),ersättare för Mayson Murad (S)
Närvarande ersättare
Marianne Björk (KD)
Fehret Hatic (C)
Silvia Assi (S), kl. 14.00-15.45
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Eva Jöbo, områdeschef
Malin Sandell, planerare
Margareta Dahlén, områdeschef
Camilla Andersson, ekonom
Maria Nordström, ekonom
Anna-Stina Lander, planerare
Hanna Näsholm, projektledare
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Paragraf 18-35

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 19 februari 2016

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 februari 2016.

§ 18 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Till ordinarie justerare föreslås Åsa Johansson (L) med Johan Stetsko (L)
som ersättare. Protokollsjustering föreslås ske den 19 februari kl. 15.00.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åsa Johansson (L) utses till justerare med Johan Stetsko (L) som
ersättare. Protokollsjusteringen ska ske den 19 februari kl. 15.00.

§ 19 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.

§ 20 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.
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§ 21 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga anmäls.

§ 22 Årsberättelse 2015
Ärendenummer: Vö 440/2015
Handläggare: Camilla Andersson, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Vård och omsorg redovisar ett samlat underskott på -72,4 mnkr för 2015.
Därmed har driftsnämnden inte fullgjort sitt ekonomiska uppdrag från
kommunfullmäktige genom den verksamhet som bedrivits under året.
Åtgärder har vidtagits under året, dock utan förväntat positivt resultat.
Utvecklingsaktiviteter och planerade aktiviteter har i huvudsak utförts
under året. Dock har vissa aktiviteter inte prioriterats med anledning av att
årets fokus legat på att få en ekonomi i balans.
Verksamheterna visar på positiva resultat gällande medarbetarnas
upplevelse av sin arbetsplats. Brukarundersökningen visar att de äldre är
nöjda med både inflytande och bemötande inom samtliga
verksamhetsområden. Dessutom upplever de äldre sig trygga. Arbete har
pågått för att bidra till ett klimatsmart samhälle och målvärden för
ekologiska inköp och matsvinn visar i positiv riktning. Ett kontinuerligt
arbete har bedrivits med att öka samarbetet med det civila samhället.
Sjukskrivningarna har ökat under året inom samtliga verksamhetsområden.
Högst är sjuktalen inom hemvårdsverksamheterna och lägst inom det
förebyggande området.
Beslutsunderlag
Årsberättelse Vård och omsorg öster 2015
Bilaga 2 Förebyggande, årsberättelse 2015
Bilaga 3 Hemvård, årsberättelse 2015
Bilaga 4 Vård- och omsorgsboende, årsberättelse 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Årsberättelsen för 2015 fastställs.
2. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 1 638 tkr som
avser överförda resultat för intraprenaderna utifrån resultatbedömning.
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3. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 1 199 tkr
outnyttjat investeringsanslag 2015.
4. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
Ej deltagande i beslut
Åsa Johansson (L), Johan Stetsko (L) Gunnel Lindblom (V), Elisabeth
Tegelaar Petersson (SD), Tomas Fredriksson (MP), Anders Brandén (M)
samt Åke Pernefalk (M) avstår från att delta i beslutet.

§ 23 Månadsrapport januari 2016
Ärendenummer: Vö 91/2016
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för januari månad 2016 redovisas. Utfallet är preliminärt.
Viss statistik har inte hunnit uppdateras sedan förra månadsrapporten.
Budgetvärdena är inte heller inlagda i ekonomisystemet så det går inte att
redovisa några avvikelser. Fullständig månadsrapport kommer på
marsnämnden.
Beslutsunderlag
Månadsrapport 2016
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 24 Åtgärdsplan för ekonomi i balans, uppföljning
Ärendenummer: Vö 320/2015
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om kortsiktiga och långsiktiga
åtgärder för att nå ekonomi i balans. Nämnden kommer att få
redovisning av effekter av åtgärderna vid varje nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 25 Lokal- och bostadsförsörjningsplan med revidering
2016
Ärendenummer: Vö 26/2016
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Lokal- och bostadsförsörjningsplanen ska redovisa kortsiktiga och
långsiktiga behov av lokaler och boenden inom vård- och omsorgsförvaltningen vad gäller förväntade volymökningar, nya verksamheter,
organisationsförändringar samt planerade förbättringar och renoveringar.
Lokalbehovet avser såväl lokaler för administration som verksamhetslokaler och olika boendeformer inom vård och omsorg. Planen ska
uppdateras och revideras minst en gång per år.
Föreliggande Lokal- och bostadsförsörjningsplan beskriver förvaltningens
lokalbehov under 2017-2020. Planen lägger grunden till ett långsiktigt
tänkande och möjligheter till att planera och effektivisera lokalanvändandet.
Beslutsunderlag
Lokal- och bostadsförsörjningsplan2017-2020 med revidering 2016
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
1. Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2017-2020, med revidering 2016, för
Vård- och omsorgsförvaltningen godkänns.
2. Lokal- och bostadsförsörjningsplanen överlämnas till Programnämnd
social välfärd för vidare handläggning.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 26 Remiss, Förslag till ny klimatstrategi för Örebro
kommun
Ärendenummer: Vö 423/2015
Handläggare: Owe Fjellborg

5

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, som ansvarar för
klimatstrategin, önskar synpunkter på förslaget till ny klimatstrategi för
Örebro kommun. Från nämnder och 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 kommunledningskontoret 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.
Ett förslag till remissvar har utarbetats vilket innehåller förslag på
ändringar i strategin samt preciserade synpunkter under de olika avsnitten i
remissen.
Beslutsunderlag
Yttrande över Förslag till Klimatstrategi
Klimatstrategi 2015 remissversion
Klimatstrategi 2015 underlagsrapport
klimatstrategi följebrev remissutskick
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Yttrandet antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Åsa Johansson (L) meddelar att Liberalerna inte deltar i beslutet
samt lämnar ett Särskilt yttrande.
Anders Brandén (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet
samt läser upp ett Särskilt yttrande som kommer att lämnas in innan
justeringen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Yttrandet antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.
- Särskilt yttrande från L och M biläggs protokollet.
Ej deltagande i beslut
Åsa Johansson (L), Johan Stetsko (L), Anders Brandén (M) och Åke
Pernefalk (M) deltar inte i beslutet.
Särskilt yttrande från L och från M biläggs protokollet.
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§ 27 Uppdaterad intern ersättningsmodell vobo
Ärendenummer: Vö 260/2015
Handläggare: Maria Nordström, Margareta Dahlén
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2016 tilldelar Programnämnd social välfärd
vård- och omsorgsnämnderna en intäkt per belagt dygn permanent boende
respektive korttidsboende i egenregin. Den interna ersättningsmodellens
syfte är att fördela ersättningen från programnämnden vidare till nämndens
vård- och omsorgsboenden utifrån de olika inriktningarna och beläggning.
Den ska även ge verksamheten ekonomiska incitament till ännu bättre
resursutnyttjande av vård- och omsorgsplatserna med ytterligare högre
beläggningsgrad.
Beslutsunderlag
Uppdaterad intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och
omsorgsboende 2016
Avsnitt 2 avseende dygnsersättningarna
Bilaga Riskanalys, sammanställning
Powerpoint-bilder
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Uppdaterad intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och
omsorgsboende 2016 fastställs.
Yrkande
Åsa Johansson (L) yrkar avslag på förslaget.
Anders Brandén (M), Åke Pernefalk (M), Elisabeth Tegelaar Petersson
(SD) och Tomas Fredriksson (MP)meddelar att de ej deltar ej i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot yrkandet om avslag under
proposition och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Nämnden beslutar
- Uppdaterad intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och
omsorgsboende 2016 fastställs.
Reservation och ej deltagande i beslut
Reservationer och ej deltagande i beslut
Åsa Johansson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande.
Anders Brandén (M), Åke Pernefalk (M), Elisabeth Tegelaar Petersson
(SD) och Tomas Fredriksson (MP) deltar ej i beslutet.
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§ 28 Val av ny ordförande till Lokala pensionärsrådet öster
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Nuvarande ordförande i Lokala pensionärsrådet öster, Urban Boström, har
begärt entledigande från sitt uppdrag i Vård- och omsorgsnämnd
öster. Nämnden behöver därför utse ny ordförande till pensionärsrådet.
Jane Sahlin (M) har blivit entledigad från sitt uppdrag i Vård- och
omsorgsnämnd öster. Nämnden behöver därför utse en ny ledamot i
pensionärsrådet efter Jane Sahlin.
Nämndens behandling
Frederick Axewill (S) föreslås som ordförande i Lokala pensionärsrådet
öster.
Förslag på ledamot efter Jane Sahlin (M) meddelas från oppositionen på
marssammanträdet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Frederick Axewill (S) utses till ordförande i Lokala pensionärsrådet öster.
- Ny ersättare efter Jane Sahlin (M) tas upp nästa nämndmöte.

§ 29 Utredning i hemmet, information om fortsatt arbete
Ärendenummer: Vö 102/2013
Handläggare: Hanna Näsholm
Ärendebeskrivning
Under 2013 och 2014 genomfördes ett projekt för att utreda förbättrad
hemtagning av personer som skrivs ut från sjukhuset under namnet ”Trygg
Hemgång” vilket visade att de personer som fick ta del av metoden
upplevde trygghet och kunde vara kvar hemma med minskade
hemvårdsinsatser. I syfte att etablera ”Trygg hemgång” i hela kommunen
gav programdirektören ett uppdrag till en arbetsgrupp att utveckla
metoden.
Arbetsgruppens förslag är att arbeta vidare utifrån de tidigare
erfarenheterna under namnet ”Utredning i hemmet”. Metoden bygger på en
förstärkt hemtjänst under 14 dagar efter hemgång med stor kontinuitet för
den enskilde. Den enskilde ska också vara garanterad en korttidsplats
(sviktplats) inom 24 timmar om hemsituationen blir ohållbar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Programnämnd social välfärd
Sammanhållen korttidsvård Trygg hemgång
Sammanhållen korttidsvård utredning och trygghetsplatser
Slutrapport Trygg hemgång
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordförande vill ha ett tilläggsbeslut: Uppföljning/delrapport redovisas till
nämnden i september.
Anders Brandén (M) föreslår att ärendet bordläggs till marsnämnden pga.
tidsbrist vid dagens möte.
Proposition
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska bordläggas, vilket nämnden
bifaller.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet bordläggs till marssammanträdet.

§ 30 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 16/2016
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.
Vid dagens sammanträde anmäls
- delegationsbeslut i rekryteringsärenden 2015-12-01--2016-02-03, samt
- delegationsbeslut avseende atteständringar under januari månad 2016.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i rekryteringsärenden 2015-12-01--2016-02-03
Delegationsbeslut avseende atteständringar under januari månad 2016
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 31 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
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Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen hänvisar till de utsända handlingarna:
- Ej verkställda beslut kvartal 4, 2015
- Personligt ombud (programnämnden tar beslut)
- Beslut från Arbetsmiljöverket avseende tjänstebilar.
Förvaltningschefen uppger att det är mycket som ska levereras under våren
som påverkar Vård och omsorg, bl.a.:
- Ett förslag/strategi ska redovisas över hur ett rehabiliterande
arbetssätt/förhållningssätt ska implementeras i kommunen enligt den
s.k. Odensemodellen. En arbetsgrupp ska även resa till Östersund för att ta
del av deras arbetsmodell. För att kunna ändra förhållningssätt behöver
också myndighetsutövningen/biståndsbedömningen förändras.
- Taxorna ska ses över.
- Vårdkrävande individer inom Vård och omsorg, en rapport ska levereras
om hur de kan tas om hand på bästa sätt.
Beslutsunderlag
Ej verkställda beslut kvartal 4, 2015 (för kännedom)
Handlingar avseende Personligt ombud (för kännedom)
AMV-beslut i ärende Vö 279/2013 (för kännedom)
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 32 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Yttrande i ärendet "Revisionsrapport Granskning av behörigheter och
loggkontroll", som nämnden hade som beredningsärende vid
januarisammanträdet, kommer att tas upp på marssammanträdet då
förlängd svarstid har beviljats av revisionen.
- Nämndsammanträdet den 17 mars kommer att förläggas till Ängen. Innan
mötet genomförs ett studiebesök i forskningslägenheten.
- I december beslutade nämnden om tillsynsrapport 2015, bl.a. följande
beslutspunkter:
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
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kvalitetssäkra leverans av debiteringsunderlag till debiteringsavdelningen.
Delges nämnd februari 2016.
Ordförande meddelar att uppföljning av ovanstående beslutspunkter
kommer att redovisas på marsnämnden.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 33 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från
ev. genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från ev.
deltagande i kurser/konferenser. Ordförande trycker på vikten av att delta i
kontaktpolitikerbesöken då dessa är en del i nämndarbetet. Det finns
ingenting att rapportera vid dagens möte.
- Material till Elmiakonferensen 6-8 april delas ut till de som har anmälts.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 34 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar och övriga
handlingar
Ärendebeskrivning
Diarieförda ärenden, presidieanteckningar och samverkansprotokoll
redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2016-01-01--02-03
Presidieanteckningar 2016-01-28
Samverkansprotokoll 2016-01-27
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 35 Svar på övriga frågor
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) ställde en övrig fråga om IT-guider vid föregående
nämndmöte. Skriftligt svar på frågan lämnas vid dagens sammanträde.
Områdeschef Eva Jöbo redovisar svaret.
Beslutsunderlag
Svar på fråga om IT-guider
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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