Vö 40/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2016-03-17
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Ängen, Landbotorpsallén 17 F
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Urban Svensson (KD), vice ordförande
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordförande
Pell Uno Larsson (S)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Enes (KD), ej § 50
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Tjänstgörande ersättare
Margareta Jansson (S), ersättare för Hjördis Sellén (S)
Tomas Fredriksson (MP), ersättare på vakant plats (MP), ej § 41
Johan Stetsko (L), ersättare för Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Närvarande ersättare
Silvia Assi (S)
Marianne Björk (KD)
Fehret Hatic (C)
Lars-Erik Johansson (S)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Fredrik Bergström, projektsamordnare
Mohammed Ahmad Barkhad, ekonom
Christina Löf, MAR
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Hanna Näsholm, projektledare
Anna-Stina Lander, planerare

Paragraf 36-53

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 31 mars 2016

Marie Brorson, ordförande

Åsa Johansson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 april 2016.

§ 36 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Åsa Johansson (L) föreslås till ordinarie justerare med Åke Pernefalk (M)
som ersättare. Protokollsjustering föreslås den 31 mars kl. 12.00.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åsa Johansson (L) utses att justera dagens protokoll med Åke Pernefalk
(M) som ersättare. Protokollsjustering ska ske den 31 mars kl. 12.00.

§ 37 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Inga förändringar görs i ärendelistan.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.
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§ 38 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Elin Enes (KD) anmäler jäv i ärendet om IVO-beslut avseende Ängens
vård- och omsorgsboende.
Thomas Fredriksson (MP) anmäler jäv i ärendet om Revisionsrapport
Behörigheter och loggkontroll.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 39 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Anders Brandén (M) ställer en övrig fråga om nedskärningen i
nattorganisationen. Förvaltningschefen meddelar att han kommer att
besvara frågan under punkten Åtgärder för ekonomi i balans.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan av övrig fråga tas till protokollet.

§ 40 IT-plan 2016-2018
Ärendenummer: Vö 120/2016
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 som stödjer innovation och delaktighet.
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Investeringsprogrammet för E-förvaltning anger vilka investeringar som
behöver prioriteras som stöd för en modernisering av kommunen.
Programmet medför att ansvarig nämnd ska ange behov och ange vilken
driftkostnadspåverkan förslaget har.
Beslutsunderlag
IT-plan 2016-2018
Ppt-presentation
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 41 Revisionsrapport Behörigheter och loggkontroll
Ärendenummer: Vö 441/2015
Handläggare: Johan Lindskog
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd Treserva. Programnämnd social välfärd har
antagit kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande den 3 mars
2016. Vård- och omsorgsnämnd öster föreslås ställa sig bakom
programnämndens beslut.
Thomas Fredriksson har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Beslutsunderlag
Svar till Stadsrevisionen
Tjänsteskrivelse till driftsnämnderna
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Svar till Stadsrevisionen antas.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 42 Revidering av delegationsförteckningen
Ärendenummer: Vö 127/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Delegationsförteckningen för Vård och omsorg har reviderats. Delegaterna
Kvalitets- och utvecklingschef och Biståndshandläggare har tagits bort då
dessa funktioner inte längre är aktuella inom förvaltningen.
4

Beslutsunderlag
Reviderad delegationsförteckning för Vård och omsorg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Reviderad delegationsförteckning för Vård och omsorg antas.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 43 Val av ny ledamot till Lokala pensionärsrådet öster
Ärendenummer: Vö 106/2015
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Jane Sahlin (M) har på egen begäran blivit entledigad från sitt uppdrag i
Vård- och omsorgsnämnd öster. Jane Sahlin var även ledamot i Lokala
pensionärsrådet öster varför nämnden behöver utse en ny ledamot till
pensionärsrådet efter Jane Sahlin.
Nämndens behandling
Åsa Johansson (L) föreslår från oppositionspartierna att Åke Pernefalk (M)
utses som ledamot.
Proposition
Ordförande ställer förslaget under proposition, nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åke Pernefalk (M) utses till ledamot i Lokala pensionärsrådet öster.

§ 44 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 17/2016
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
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avseende perioden 2016-02-01--2016-03-09 samt delegationsbeslut
avseende atteständringar i februari 2016.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i rekryteringsärenden perioden 2016-02-01--2016-03-09
Delegationsbeslut avseende atteständringar februari 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 45 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar och övriga
handlingar
Ärendebeskrivning
Diarieförda ärenden, presidieanteckningar, samverkansprotokoll,
protokollsutdrag från programnämnden samt inkomna inbjudningar till
kurser och konferenser har tillställts nämnden för kännedom.
Beslutsunderlag
Extra samverkansprotokoll 2016-01-22
Extra samverkansprotokoll gällande hemvård februari 2016
Samverkansprotokoll 2016-03-01
Diarieförda ärenden februari 2016
Presidieanteckningar 2016-03-03
KF-utdrag om styrdokument
KS-utdrag om styrdokument
PN-utdrag om nybyggnation
PN-utdrag om ombudgetering
PN-utdrag om Utredning i hemmet
Kurser/konferenser (ingen ersättning utgår):
De skärpta reglerna om bemanning på särskilda boenden från 15 april samt
rättssäker äldreomsorg med ÄBIC
Våga se, våga fråga, våga agera - utbildning om våld mot äldre i nära
relationer
Kontaktmannaskap inom äldreomsorgen - i möte med anhöriga
Senior event i Örebro, 3-4 maj
ESFA - mässa kring hjälpmedel och välfärdsteknologi i Örebro, 3-4 maj
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 46 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. Inget kontaktpolitikerbesök/deltagande i
kurs/konferens har genomförts sedan föregående nämndmöte.

§ 47 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Pris till bästa enheter inom hemvård och vård- och omsorgsboende har
delats ut i några år. Förebyggandeverksamheten har inte ingått i bedömningen varför förvaltningen kommer att utreda nya kriterier för att även
förebyggandeenheten ska kunna involveras i bedömningen. Ärendet tas
upp på nästa presidiemöte för diskussion.
- Kommunal har anmält två personalföreträdare till nämnden, Birgit
Henningsson och Teija Pellgard. Västernämnden har Britt-Marie Balaj och
Ulrika Lindgjerdet. Västers personalföreträdare ersätter östers personalföreträdare vid ev. frånvaro.
Beslutsunderlag
Handling från Kommunal.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 48 Månadsrapport februari 2016
Ärendenummer: Vö 91/2016
Handläggare: Mohammed Barkhad, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för februari månad 2016 redovisas samt redovisas
sjukfrånvaro per verksamhetsområde.
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Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 49 Åtgärder för ekonomi i balans, uppföljning
Ärendenummer: Vö 320/2015
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående arbete för att nå
ekonomi i balans. Hemvårdens ekonomi har påbörjat en positiv utveckling
sedan förra månaden. Örebro har dock en dyr hemvård jämfört med andra
jämförbara kommuner.
Nattorganisationen (svar på Anders Brandéns övriga fråga):
Kommunstyrelsen har riktat ett uppdrag till kommundirektören att spara
2,1 mnkr i nattorganisationen; en sjuksköterska och en enhetschef föreslås
tas bort. Vid ett möte med den 17/3 med nattorganisationen inhämtades
synpunkter från medarbetarna inför att en risk- och konsekvensanalys som
ska göras kommande vecka.
Beslutsunderlag
Jämförelse andra kommuner
Ppt-presentation 160317
Sammanställning av hemtjänstkostnader inom Örebro kommun
Uppdragsdirektiv områdeschef hemvård
Veckorapport hemvård Vecka 9
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 50 IVO-beslut
Handläggare: Christina Löf
Ärendebeskrivning
- Christina Löf, MAR, redovisar IVO-beslut avseende Ängens vård- och
omsorgsboende. IVO avslutar ärendet med kritik. MAS och MAR kommer
att träffa sjuksköterska och arbetsterapeut på Ängen för att diskutera
åtgärder för att händelserna inte ska upprepas samt kommer de att göra en
journalgranskning.
(Elin Enes har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet).
- Christina Löf redovisar även IVO-beslut avseende tillsyn av kompetenser
och samverkan mellan kompetenser på Tullhuset. IVO avslutar ärendet.
MAS och MAR kommer att bevaka påpekade utvecklingsområden
tillsammans med enhetschefen för Tullhuset.
Beslutsunderlag
IVO-beslut i klagomålsärende på Ängens vård- och omsorgsboende (Vö
337/2015)
IVO-beslut ang. tillsyn av korttidsboende avseende bl.a. samverkan och
kompetens, Tullhuset (Vö 360/2015)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 51 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
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(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
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Nämnden vill få en muntlig uppföljning på septembernämnden om aktuellt
läge.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 52 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om att regeringen den 11 februari 2016 har
beslutat om en ändring i socialtjänstförordningen som träder i kraft den 15
april 2016 och som innebär att i en sådan särskild boendeform som avses i
5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det utifrån den enskildes
aktuella behov finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål
kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska
ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet
eller hälsa.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 53 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Svar på övrig fråga från Anders Brandén (M) om nattorganisationen har
besvarats av förvaltningschefen under punkten Åtgärder för ekonomi i
balans, se § 49.
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