Vö 43/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2016-06-09
Datum:
Klockan: 14:00 - 16:30
Plats:
Dojan, norra
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Johan Arenius (KD), vice ordförande
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordförande
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Enes (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M), ej § 96
Anders Brandén (M)
Tomas Fredriksson (MP)
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Margareta Jansson (S), ersättare för Pell Uno Larsson (S)
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Hjördis Sellén (S)
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Åke Pernefalk (M), § 96
Närvarande ersättare
Marianne Björk (KD)
Johan Stetsko (L)
Silvia Assi (S)
Ann-Kristin Nyström (V)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Harbi Amir (MP), kl. 14.00-16.10
Övriga
Margareta Dahlén, tf. förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Malin Sandell, planerare
Eva Carlbrink Källman, planerare
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Anna-Stina Lander, planerare
Maria Nordström, ekonom
Birgit Henningsson, personalföreträdare Kommunal
Ulrika Lindgärde, personalföreträdare Kommunal
Paragraf 91-108

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 22 juni 2016

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 juni 2016.

§ 91 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Ordförande börjar mötet med att hälsa Johan Arenius, ny vice
ordförande, samt Ann-Katrine Jondelius (M), ny ersättare, välkomna till
nämnden.
Till protokollsjusterare föreslås Åsa Johansson (L) som ordinarie justerare
med Tomas Pettersson (MP) som ersättare. Justering föreslås ske den 22
juni kl. 13.00.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åsa Johansson (L) utses till ordinarie justerare med Tomas Fredriksson
(MP) som ersättare. Justeringen ska äga rum den 22 juni kl. 13.00.

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

§ 93 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Åke Pernefalk (M) anmäler jäv i ärendet Samråd detaljplan Brunnsparken
och deltar ej i handläggningen.

§ 94 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga anmäls.

§ 95 Granskning: Rapport likvärdig vård och omsorg
Ärendenummer: Vö 111/2016
Handläggare: Eva Carlbrink Källman
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av hur
programnämnd Social välfärd samt kommunens vård- och omsorgsnämnder säkerställer en likvärdig vård och omsorg inom och mellan de
vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen.
Stadsrevisionen vill ha svar från Vård- och omsorgsnämnd öster, Vård- och
omsorgsnämnd väster samt Programnämnd Social välfärd vilka åtgärder de
har för avsikt att vidta med anledning av granskningen.
I förslag till svar till Stadsrevisionen redovisar de båda vård- och
omsorgsnämnderna vad de med anledning av Stadsrevisionens granskning
har för avsikt att genomföra:
- Bli bättre på att tydliggöra hur uppföljning ska ske, om det exempelvis
ska ske via telefon, samtal, självskattning. I mallen för Genomförandeplan
kommer detta tydliggöras under 2016 års revidering av mallen.
- Centralt kontrollera att uppföljningar sker genom att central egenkontroll
från och med 2016 kommer att genomföras två gånger per år, genom
Socialt Ansvarig Samordnare (SAS).
- Stödja de förbättringar av resultatdokumentation som skett inom
verksamheterna inom egenregin. Detta utvecklingsarbete kommer bland
annat att bedrivas genom den centrala egenkontrollen, se ovan.
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Beslutsunderlag
Granskning likvärdig vård och omsorg inkl. missiv
Förslag på svar till Stadsrevisionen
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Förslag till svar antas och insänds till Stadsrevisionen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 96 Samråd detaljplan Brunnsparken
Ärendenummer: Vö 124/2016
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har på uppdrag av programnämnd Samhällsbyggnad
upprättat ett planprogram för Brunnsparksområdet. Planprogrammet syftar
till att på en övergripande nivå utreda i vilken riktning som Brunnsparken
kan utvecklas i framtiden. Planprogrammet ska fungera som ett underlag
för eventuellt detaljplanearbete. Samrådet syftar till att få synpunkter på de
alternativa förslagen för att inför ett godkännande av planprogrammet välja
väg inför kommande planering. Samrådstiden pågår under perioden 7 mars
2016 till 30 september 2016.
Ett förslag till yttrande har utarbetats och redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
SAMRÅD Planprogram
SAMRÅD Brunnsparken kulturmiljöinv
SAMRÅD blankett
Förslag till yttrande
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Nämndens behandling
Åke Pernefalk deltar ej i handläggningen av ärendet pga. jäv.
Nämnden förespråkar inget av de två alternativen utan ser helst att det inte
blir någon bostadsbebyggelse i parken.
KPR och LPR har fått remissen, deras ev. synpunkter kommer att bifogas
nämndens svar.
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Förslaget till yttrandet kommer att justeras till beslutstillfället.
Beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde

§ 97 Förslag till ny hemvårds- och HSL-organisation
Ärendenummer: Vö 245/2016
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
I arbetet med att nå en ekonomi i balans arbetar förvaltningen med att
organisera sig på ett effektivt sätt. Hemvården behöver anpassas och ett
förslag på ny Hemvårds- och HSL-organisation inom hemvården har tagits
fram. Förslaget redovisas för nämnden. Den nya organisationen föreslås
gälla från den 1 januari 2017.
Beslutsunderlag
Rapport Förslag ny hemvårdsorganisation
Ppt-presentation
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 98 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 20/2016
Handläggare: Marie Brorson
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.
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut i rekryteringsärenden
avseende maj månad 2016, delegationsbeslut avseende ersättare för
förvaltningschef under dennes semester sommaren 2016,
samt delegationsbeslut avseende atteständringar maj månad 2016.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut rekryteringsärenden maj 2016
Delegationsbeslut ersättare för förvaltningschef sommaren 2016
Delegationsbeslut atteständringar maj 2016
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Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 99 Månadsrapport maj
Ärendenummer: Vö 91/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander, Maria Nordström
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för maj månad 2016 avseende ekonomiskt utfall, brukartid,
sjuktal, kostnader för utskrivningsklara redovisas. Budgetavvikelse vid
årets slut beräknas till ca -41 mnkr för Vård och omsorg totalt.
Beslutsunderlag
Månadsrapport maj 2016
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Anders Brandén (M) vill få information i månadsrapporten om vad varje
enhet gör konkret för att få ner sjuktalen.
Tf. förvaltningschef uppger att frågan tas med till ledningsgruppen.
Ordförande uppger att nämnden bevakar frågan till hösten.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 100 Ekonomi i balans, aktuellt läge
Ärendenummer: Vö 320/2015
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Arbetet med åtgärder för att få ekonomi i balans fortsätter. Förvaltningen
arbetar intensivt för att få täckning på alla sjuksköterskepass i sommar.
Avstämning sker varje vecka vilka pass som ännu inte är lösta. Vissa
sjuksköterskor får ta större områden. Hemvården köper sjuksköterskor
från bemanningsföretag.
Vård- och omsorgsboende har dragit ner på köp, de har börjat koppla ihop
boendeenheter och på så sätt lyckats minska ner sjuksköterskebehovet i
sommar.
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Ett sommarpaket erbjuds till sjuksköterskor. Viss problematik kvarstår
dock både inom hemvård och i vård- och omsorgsboende.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 101 Medarbetarenkät, resultat
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om resultaten av medarbetarenkäten som
genomfördes i mars 2016. Enheterna kommer till hösten att göra
handlingsplaner för att arbeta med att förbättra de resultat som var mindre
bra.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation medarbetarenkäten
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Anders Brandén (M) uppger att han saknar målvärden i enkäten för att veta
om en siffra är bra eller inte.
Ordförande påpekar att nämnden framöver vill ha resultatet uppdelat på
kön.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 102 Information från tf. förvaltningschef
Handläggare: Margareta Dahlén
Ärendebeskrivning
Jämställdhet- och ickediskrimineringsplan för Örebro kommun 2016-2019
har tillställts nämnden.
Ersättare för förvaltningschefen under hans semester v 26-29 redovisas
under Delegationsbeslut.
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Beslutsunderlag
Jämställdhet- och ickediskrimineringsplan med bilaga, tjänsteskrivelse och
protokollsutdrag.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 103 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Nämnden har fått Vård-och omsorgsnämnd västers yttrande
avseende planförslag Pedagogen för kännedom.
- Ordförande påminner om att anmälan för att få minnesgåva måste
meddelas till nämndadministratören senast den 10/6.
Beslutsunderlag
Yttrande från väster, Pedagogen 7 (Karlslund)
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 104 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
- En kontaktpolitikergrupp har besökt Skebäcksgården. Enheten leds av två
chefer som har delat ledarskap, de arbetar nära varandra och stöttar
varandra. De kämpar med ekonomin. Medarbetarna önskar fler
arbetskamrater för att kunna uppfylla det de vill göra för de boende. De
hinner inte med att jobba förebyggande. De tycker att det är kul att arbeta
där för att där är så bra chefer, sjuksköterskor, undersköterskor m.fl. De
jobbar för en meningsfull vardag för de boende, det finns en öppen och
aktiv dialog, finns inga konflikter. Enheten gav ett gott intryck som helhet.
Kontaktpolitikergruppen uppger att det var positivt att få diskutera palliativ
vård med medarbetarna som även gav positiva signaler kring palliativregistret m.m. Enheten gav ett gott intryck som helhet.
- En kontaktpolitikergrupp har besökt Backagården. Gruppen träffade först
enhetschefen och en sjuksköterska. De deltar båda i omvårdnadsarbetet så
ofta de kan. Medarbetarna anordnar väldigt många aktiviteter för de
boende. Sjukfrånvaron är låg. Enheten har en hemsida och
en blogg. Backagården har dragit tillbaka ansökan om att bli
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intraprenad men återkommer troligen med en ny ansökan. Besöket var
mycket positivt, bra atmosfär på boendet. Kontaktpolitikergruppen blev
glad av besöket!
- Kurser: Jämställdhetskurs den 16/6, ersättning utgår, intresserade anmäler
sig själva.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 105 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden har fått för kännedom:
Protokoll samverkan Vård och omsorg 20160524
Presidieanteckningar 20160526
Diarieförda ärenden 160512--0601
Protokoll KPR-råd 160307
Kurser
Seminarium: Är integration utan jämställdhet möjligt? och
Utvecklingsarenan: Men and Masculinities.
Bägge dessa får ledamöterna gå på med ersättning och arvode.
Älldreomsorgsdagarna 13-14 oktober - för kännedom, ingen ersättning
Äldreriksdagen patientsäkerhet - för kännedom, ingen ersättning
Äldrefrågor i Almedalen - för kännedom, ingen ersättning
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 106 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga fanns att besvara.

§ 107 Val av ny ledamot till Lokala pensionärsrådet öster
Ärendenummer: Vö 106/2015
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
PRO har två vakanta ersättarplatser i Lokala pensionärsrådet öster. Örebros
samorganisation har utsett Sören Rudin för den ena platsen.
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Beslutsunderlag
Ny ersättare Lokala pensionärsrådet öster
Beslut
Nämnden beslutar
- Sören Rudin utses till ledamot i Lokala pensionärsrådet öster.

§ 108 Avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande önskar alla en trevlig sommar, nästa nämnd är den 1/9.
Nämnden önskar ordförande detsamma.
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