Vö 185/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2016-09-01
Datum:
Klockan: 14:00 - 16:25
Plats:
Dojan, norra, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Johan Arenius (KD), vice ordförande
Pell Uno Larsson (S)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Enes (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Tomas Fredriksson (MP)
Tjänstgörande ersättare
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Åsa Johansson (L)
Fehret Hatic (C), ersättare för Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Margareta Jansson (S), ersättare för Hjördis Sellén (S)
Närvarande ersättare
Silvia Assi (S)
Marianne Björk (KD), kl. 14.00-15.45
Lars-Eric Johansson (S)
Ann-Kristin Nyström (V)
Övriga
Eva Jöbo, tf. förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Anna-Stina Lander, planerare
Johanna Viberg, utvecklingschef
Jörgen Beyron, kostchef
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Ylva Blix, MAS
Christina Löf, MAR
Maria Eck, SAS
Paragraf 109-131

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 8 september 2016

Marie Brorson, ordförande

Henrik Glamsjö, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 september 2016.

§ 109 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås till den 8/9 kl. 12.00. Henrik Glamsjö (M)
föreslås till ordinarie justerare med Anders Brandén (M) som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Henrik Glamsjö (M) utses till ordinarie justerare med Anders Brandén
(M) som ersättare. Justeringen ska äga rum den 8 september kl. 12.00.

§ 110 Godkännande av ärendelistan
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.

§ 111 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Åke Pernefalk anmäler jäv i ärendet om Samråd detaljplan Brunnsparken.
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§ 112 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga anmäls.

§ 113 Presentation av ny ekonom
Handläggare: Marie Brorson, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Tommy Ledin har börjat som ny förvaltningschefsnära ekonom. Han
presenterar sig och hälsas välkommen av nämnden.

§ 114 Reviderad budget
Ärendenummer: Vö 407/2015
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Förslag på ombudgeteringar och kompletteringar i budget 2016 redovisas.
Beslutsunderlag
Reviderad budget 2016, 2016-08-23
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag antas.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 115 Månadsrapport juli
Ärendenummer: Vö 91/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om månadsrapport juli avseende ekonomisk
avvikelse från budget, nya kundval av utförare, utförd tid, leverans av
lunchlådor, kostnader för utskrivningsklara samt sjuktal.
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Beslutsunderlag
Månadsrapport juli 2016
Ppt-presentation
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 116 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Vö 320/2015
Handläggare: Tommy Ledin, Eva Jöbo, Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om aktuellt läge avseende arbetet för att
nå ekonomi i balans, bl.a. pågår ett aktivt arbete med att införa en rutin att
enhetscheferna ska göra uppföljningar/prognoser löpande under året.
Inom hemvården har sommaren varit problematisk för vissa enheter
med att få vikarier. En inventering pågår om sommaren och en mer samlad
information kommer att ges på nästa nämndsammanträde.
I det pågående budgetarbetet i kommunen framkommer att fler
effektivseringar behövs.
Införande av välfärdsteknologi, t.ex. nyckelfri hemtjänst, måste påskyndas.
Ny betalningsansvarslag 2017/2018 som innebär att betalningsansvar
infaller efter tre dagar mot nuvarande fem dagar. Arbetsgrupper kommer
att bildas tillsammans med Regionen för att samverka kring detta.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 117 Uppdaterade intraprenadavtal
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Lindhultsgården är ny intraprenad med start den 1 oktober. Uppdateringar
har gjorts i befintliga intraprenadavtal för Klosterbacken och Ängen,
avseende bl.a. målvärden, viktning och HME-index.
Beslutsunderlag
Ängen (Vö 23/2015), Klosterbacken (Vö 28/2015), Lindhultsgården (Vö
25/2015)
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Intraprenadavtal för Lindhultsgården godkänns.
- Uppdaterade intraprenadavtal för Klosterbacken och Ängen godkänns.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 118 Förslag till ny hemvårds- och HSL-organisation
Ärendenummer: Vö 245/2016
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
I arbetet med att nå ekonomi i balans arbetar förvaltningen med att
organisera verksamheten på ett effektivt sätt. Hemvården har behov av att
anpassas och ett förslag på ny Hemvårds- och HSL-organisation föreligger.
Den nya organisationen föreslås starta den 1 januari 2017.
Beslutsunderlag
Rapport ny hemvårds- och HSL-organisation
Centraliserad rehabiliterings- hälso- och sjukvårdsorganisation (bilaga 1)
Genomlysning av driftledar- och assistentuppdraget (bilaga 2)
Riskanalys - förändrad hemvårdsorganisation
Samverkansprotokoll 2016-08-16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ny hemvårds- och HSL-organisation inom hemvården fastställs.
Yrkande
Anders Brandén (M) anser att den konsekvensanalys som gjorts inom
ramen för utredningen inte är tillräcklig och yrkar därför att
ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering med en
konsekvensanalys.
Proposition
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde under proposition och finner att nämnden anser att
ärendet ska avgöras vid dagenssammanträde. Votering begärs och
verkställs, resultatet är 11 röster mot 4 till förmån för bifall till att ärendet
ska avgöras vid dagens möte.
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Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag under proposition och
finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ny hemvårds- och HSL-organisation inom hemvården fastställs.
Reservation
Moderaterna Anders Brandén, Henrik Glamsjö, Åke Pernefalk och AnnKatrine Jondelius reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om återremiss (biläggs protokollet).

§ 119 Samråd detaljplan Brunnsparken
Ärendenummer: Vö 124/2016
Handläggare: Eva Jöbo
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. Efter samrådet föreslås vilket alternativ som ska gälla för
den fortsatta planeringen.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Beslutsunderlag
SAMRÅD Planprogram
SAMRÅD Brunnsparken kulturmiljöinv
SAMRÅD blankett
Brunnsparken planprogram ver3
Förslag till yttrande
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Yttrandet antas och insänds till Stadsbyggnad.
Nämndens behandling
Åke Pernefalk (M) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Yttrandet antas och insänds till Stadsbyggnad.

§ 120 Samråd detaljplan Gasklockan 2
Ärendenummer: Vö 272/2016
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Planområdet Gasklockan ligger på Österplan 1,5 km från centrum.
Detaljplanens syfte är att planlägga första etappens omvandling av kv.
Gasklockan vid Österplan från ett industrikvarter till en blandad
bebyggelse med bostäder, kontor, handel, förskola och mindre
verksamheter. Samrådstiden pågår perioden 22 juni-1 september 2016.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Beslutsunderlag
Gasklockan SAMRÅD DPL
Gasklockan SAMRÅD Planbeskrivning
Gasklockan SAMRÅD Österplan miljöutredning
Gasklockan SAMRÅD Kungörelse
Förslag till yttrande
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Yttrandet godkänns och insänds till Stadsbyggnad.
Yrkande
Ordförande uppger att majoritetspartierna vill ha ett tillägg i yttrandet
med att behovet av trygghetsbostäder beaktas vid byggandet.
Oppositionspartierna samtycker.
Proposition
Ordförande ställer förvaltningens förslag med tilläggsförslaget under
proposition och finner att nämnden bifaller desamma.
Beslut
Nämnden beslutar
- Yttrandet med tilläggsförslaget om trygghetsbostäder godkänns och
insänds till Stadsbyggnad.

§ 121 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 21/2016
Handläggare: Marie Brorson
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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 avslutade
rekryteringsärenden juni, juli, augusti månader 2016, delegationsbeslut
avseende atteständringar juni och juli månader 2016 samt delegationsbeslut
avseende utdelning av stiftelsemedel ur Social samfond I samt III.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut avslutade rekryteringsärenden juni, juli, augusti månader
2016
Delegationsbeslut avseende atteständringar juni och juli månader 2016
Stiftelsemedel Social samfond I samt III samt redovisning
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 122 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
För kännedom:
- Revidering av nämndreglementen, Vård- och omsorgsnämnd
östers ansvarsområde har ändrats.
- Remiss om Giftfri miljö - nämnden avstår från att svara då den främst
avser förskolor, barn och unga.
- Samråd för detaljplan för del av Längbro 2:77 m fl (Heden). Vård- och
omsorgsnämnd väster avger yttrande.
- Informationsbroschyr om Anhörigdagen utdelas till nämnden.
Beslutsunderlag
Reviderat nämndreglemente
Remisshandlingar Giftfri miljö
Samrådshandlingar avseende Längbro
Informationsbroschyr om Anhörigdagen
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 123 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
Inga kontaktpolitikerbesök har ännu genomförts efter sommaruppehållet.
Inplanerade besök under hösten är följande:
Kontaktpolitikergrupp 1 ska besöka: 6/10 Lindhultsgården, 8/12 Tullhuset.
Kontaktpolitikergrupp 2 ska besöka: 19/10 Hagagården, 24/11 Norrby
hemvård.
Kontaktpolitikergrupp 3 ska besöka: 9/11 Vesslan, 16/11
Nattorganisationen.
Ordförande kommer att mejla ut besked till gruppmedlemmarna.
Kurser/konferenser:
Ett gott liv på äldre dar 9/9, ersättning utgår.
Gränslöst samarbete 25/10, ersättning utgår.
Intresserade anmäler sig själva direkt.
Beslutsunderlag
Ett gott liv på äldre dar, 9 september, ersättning utgår
Gränslöst samarbete, 25 oktober, ersättning utgår
Hot, våld och stresshantering Karlstad, 4 oktober, för kännedom
Nu tar vi nästa steg - inspirationsdag brukarmedverkan, 6 oktober, för
kännedom
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 124 Information om upphandling av lunchlådor
Ärendenummer: Vv 194/2016
Handläggare: Eva Jöbo, Jörgen Beyron
Ärendebeskrivning
Uppdrag har getts till områdeschef och kostchef inom kostverksamheten
inom Förebyggandeverksamheten att se över möjligheten till annan
leverantör då det bedöms att det är kostnadsdrivande och ineffektivt att
omvårdnadspersonal levererar lunchlådor. Leveransförfrågan har gått till
Combud och Vuxam, vilka båda har resulterat i beskedet att ingen av dessa
leverantörer kan åta sig varken volymerna eller kombinationen av varma
och kylda lunchlådor. Med anledning av detta har Vård- och
omsorgsnämnd väster den 31/8 beslutat att göra en prisupphandling
avseende leverans av varma och kalla lunchlådor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokoll samverkan 2016-05-03
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Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 125 Information från förvaltningschef
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan med bilagor tillställs nämnden
för kännedom. I planen anges uppdrag till driftsnämnderna. Nämnden
uttrycker intresse av att gemensamt med västernämnden få utbildning i
jämställdhetsfrågor/-arbete.
Beslutsunderlag
Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan med bilagor
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 126 Remiss Handlingsplan för våld i nära relationer
Ärendenummer: Vö 241/2016
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Remissversionen av Örebro kommuns Handlingsplan mot våld i nära
relationer har inkommit till Vård- och omsorgsnämnd öster. Under hösten
2015 och våren 2016 har en parlamentarisk styrgrupp arbetat tillsammans
med tjänstestöd från Kommunstyrelseförvaltningen för att identifiera
utvecklingsområden och formulera relevanta målsättningar.
Handlingsplanen mot våld i nära relationer gäller för alla Örebro kommuns
verksamheter, även de kommunala bolagen. Örebro kommuns arbete för att
bekämpa våld utgår ifrån de mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen
presenterar på ett samlat sätt kommunens övergripande målsättning och
utvecklingsområden för det fortsatta arbetet. Den övergripande
målsättningen är att Örebro kommun är en trygg och säker kommun för
alla.
Remisstiden är den 16 maj till den 15 oktober 2016. Ett förslag till
remissvar har utarbetats.
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Beslutsunderlag
Remiss Handlingsplan för våld i nära relationer
Följebrev
Förslag till remissvar
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 127 IVO-beslut Adolfsbergshemmet
Ärendenummer: Vö 250/2016
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
Ärendets problematik redovisas för nämnden. IVO avslutar ärendet och
kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 128 IVO-beslut i Lex Maria-ärende
Ärendenummer: Vö 54/2016
Handläggare: Ylva Blix, Christina Löf
Ärendebeskrivning
Ärendet samt planerad åtgärdsplan redovisas för nämnden. Åtgärdsplanen
kommer att följas upp över längre tid. IVO avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 129 Elmiamässan - återkoppling och planering framåt
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Några politiker i nämnden och några tjänstemän i förvaltningen besökte
Äldremässan i Jönköping i april. De bildade därefter en arbetsgrupp för att
diskutera hur nämnden/förvaltningen kan arbeta vidare med det som de fått
till sig på mässan. Ytterligare diskussioner kommer att föras; nämnden får
en presentation senare under hösten.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 130 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden får bifogade handlingar för kännedom.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll 16-08-16
Presidieanteckningar 16-08-18
Diarieförda ärenden juni, juli, augusti 2016
Ej verkställda beslut kvartal 2, 2016
Sammanställning resultat Medarbetarenkät 2016 för Vård och omsorg
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 131 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Margareta Jansson (S) informerar om att den 23/9 genomförs
Hjälpmedelsdagen på flera håll i länet med många aktiviteter.
Landshövding Maria Larsson deltar. Inbjudan kommer att mejlas ut.
Var 8:e svensk är i behov av hjälpmedel.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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