Vö 194/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2016-11-17
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dojan, vänster, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Johan Arenius (KD), vice ordförande
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordförande
Pell Uno Larsson (S)
Margareta Jansson (S)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Elin Enes (KD)
Silvia Assi (S), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Ann-Kristin Nyström (V), ersättare för Elisabeth Tegelaar Petersson (SD),
kl. 16.20-17.10, §§ 181-188
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Elisabeth Tegelaar Petersson (SD),
kl. 14.00-16.20, §§ 165-180
Närvarande ersättare
Mats Bengtsson (S)
Ann-Kristin Nyström (V), kl. 14.00-16.20
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Anna-Stina Lander, planerare
Berit Hjalmarsson, projektkoordinator
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Tina Hultkrantz, avdelningschef
Emma Kozan, avdelningschef
Fatima Chergui, avdelningschef
Sahra Strandberg, avdelningschef
Birgit Henningsson, Kommunal
Britt-Marie Balaj, Kommunal

Paragraf 165-188

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 1 december 2016

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 december 2016

§ 165 Parentation
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Nämnden har en tyst minut för att hedra minnet av Teija Pellgaard,
Kommunals personalföreträdare i nämnden, som avlidit.

§ 166 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Till ordinarie justerare föreslås Åsa Johansson (L) med Henrik Glamsjö
(M) som ersättare. Protokollsjustering föreslås ske den 1 december kl.
12.00.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åsa Johansson (L) utses till ordinarie justerare med Henrik Glamsjö (M)
som ersättare. Protokollsjustering ska ske den 1 december kl. 12.00.
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§ 167 Godkännande av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Ärende 17 på dagordningen "Ny- och ombyggnation av vård- och
omsorgsboenden" utgår pga. sjukfall, återkommer vid senare tillfälle.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns med ovanstående ändring.

§ 168 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 169 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Rutin för utlämnande av iPad till nya nämndmedlemmar efterfrågas då det
är viktigt att man som ny nämndledamot får en iPad i god tid.
Förvaltningschefen kollar upp och återkopplar nästa nämndsammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Svar på frågan lämnas på nästa nämndsammanträde.

§ 170 Remiss: Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Vö 333/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav under våren 2015 Landsbygdsnämnden i uppdrag
att arbeta fram ett Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Processen att
ta fram programmet startade genom ett stort antal dialoger med
medborgare, organisationer och det civila samhället på landsbygden.
Landsbygdsnämnden har under 2015 arbetat med innehållet och
utformningen av ett programförslag som skickats på remiss internt och
externt. En parlamentarisk arbetsgrupp har därefter arbetat fram ett nytt
programförslag. Remisstid 12 september till 18 november 2016.
Ett förslag till remissvar har utarbetats.
Beslutsunderlag
Remissupplaga
Missiv
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Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse remissvar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Remissvaret antas och insänds till Landsbygdsnämnden.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 171 Tillsynsrapport 2016
Ärendenummer: Vö 198/2015
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Målet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten är
ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och
rutiner. Tillsyn 2016 har genomförts avseende "SIP-rutinen", "Rutin för
systematisk analys och utvärdering" samt "Handbok för hantering av
medarbetarenkätresultatet".
Driftsnämnden anses ha en god intern kontroll då det pågår ett systematiskt
och stabilt arbete med intern kontroll som syftar till långsiktiga positiva
effekter. Den samlade bedömningen av resultaten för 2016 års interna
kontroll är att det finns vissa brister gällande hur väl rutinerna fungerar och
följs inom Vård och omsorgs verksamheter. Resultaten bedöms vara
väsentliga och av stor vikt då avvikelser kan innebära att kostnadseffektiv
verksamhet inte bedrivs samt att riktlinjer och rutiner inte följs.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2016 - uppföljning av intern kontroll, Vård- och
omsorgsnämnd öster
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Framförs att nämnden anser det vara extremt oroväckande att enhetschefer
inte svarar på frågor som nämnden ställer samt även att handlingsplan inte
upprättas kring arbetsmiljön. Nämnden uppger att det inte finns som
valmöjlighet att avstå att svara när nämnden begär in uppgifter och
uppmanar förvaltningschefen att framföra detta till enhetscheferna.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 172 Tillsynsplan 2017
Ärendenummer: Vö 266/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd öster ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden. En del av detta ansvar innebär att fastställa en
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att
den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom Vård- och
omsorgsnämnd östers ansvarsområde.
Utifrån genomförda risk- och väsentlighetsanalyser föreslås tillsyn under
2017 utövas inom följande områden:
"Dokumentationsprocessen", "Effektiviseringsprocessen, inriktning
kostombud", "Effektiviseringsprocessen, inriktning anhörigstöd" samt
"Processen för systematiskt arbetsmiljöarbete, inriktning sjukfrånvaro".
Resultaten av tillsynerna redovisas i tillsynsrapport till Vård- och
omsorgsnämnderna i november 2017.
Beslutsunderlag
Riskanalysrapport inför intern kontroll ÖSTER 2017
Tillsynsplan 2017 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 173 Genderbudget
Ärendenummer: Vö 330/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Örebro kommun ska verka för alla människors lika värde. All form av
diskriminering ska motarbetas inom Örebro kommun. Kommunen ska
verka för stärkt jämställdhet och för att de mänskliga rättigheterna
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respekteras och efterlevs inom verksamheten.
Genusbudgeteringsanalys syftar till att analysera områden för att hitta
eventuella könsskillnader. Vid eventuella funna könsskillnader ska detta
kunna leda till en ombudgetering i syfte att motverka funna könsskillnader.
Nämnden beslutade i september om två områden som ska undersökas om
där finns könsskillnader: Finns könsskillnader vid överensstämmelsen
mellan beviljad och utförd tid hos kunden inom hemvården? samt Finns
könsskillnader i erbjudna aktiviteter vid vård- och omsorgsboenden?
Resultatet av granskningen ska användas i verksamhetsplan med budget
2017.
Vid dagens sammanträde redovisas metoden, resultatet presenteras på
decembernämnden.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation på nämndsammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Yrkande
Ordförande frågar nämnden om ärendet kan omvandlas till ett
informationsärende, vilket nämnden bifaller.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 174 Verksamhetsplan 2017, sifferbudget
Ärendenummer: Vö 375/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Rambudget 2017 för driftsnämnden samt omprövningskrav och
effektiviseringskrav inför 2017 redovisas.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 175 Månadsrapport oktober 2016
Ärendenummer: Vö 91/2016
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för oktober redovisas.
Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2016
Beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.

§ 176 Återkoppling åtgärdsplan hemvården
Ärendenummer: Vö 268/2016
Handläggare: Tommy Ledin, Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Sammanställning över vidtagna åtgärder redovisas för nämnden. Effekt av
åtgärderna förväntas först under november och december i och med att
handlingsplanerna skulle inlämnas den 31/10.
De nya avdelningscheferna inom hemvården presenterar sig: Fatima
Chergui för område Nordost, Emma Kozan för område Sydost, Sahra
Strandberg för område Väst och Tina Hultcrantz för HSL/Natt/Larm.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 177 Beslut från Arbetsmiljöverket (AMV)
Ärendenummer: Vö 348/2016
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Utifrån en arbetsmiljöanmälan från Kommunal till AMV avseende hela
hemvården har AMV beslutat avslå Kommunals framställan som avser
krav på riskbedömning och handlingsplan ang. hemvårdens arbetsbelastning för att uppnå en bättre arbetsmiljö. AMV överväger dock att
besluta om krav i ett föreläggande avseende resurser och arbetsuppgifter.
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Beslutsunderlag
AMV-beslut, 2016-10-31
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 178 Ny organisation vård- och omsorgsboende
Ärendenummer: Vö 246/2016
Handläggare: Margareta Dahlén
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen för Vård och omsorg har inom ramen för sitt
uppdrag från nämnden gett ansvarig områdeschef för vård- och
omsorgsboenden i uppdrag att förändra organisationen i syfte att optimera
möjligheterna för samtliga chefer att bedriva en vård- och omsorgs
boendeverksamhet som är både effektiv och kvalitativ.
Ett förslag till ny organisation har utarbetats.
Beslutsunderlag
Rapport ny organisation för vård- och omsorgsboende
Riskanalys
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Förslag till ny organisation för vård- och omsorgsboende godkänns.
Yrkande
Åsa Johansson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Moderaterna, genom Anders Brandén, yrkar i första hand att förslaget
återremitteras till förvaltningen för framtagande av en tydlig
konsekvensanalys av den föreslagna omorganisationen med avseende på
bl.a. medarbetarnas arbetsmiljö, kontakten med de äldre och möjligheten
att påverka den egna verksamheten. Om yrkandet om återremiss avslås
yrkar de i andra hand att förvaltningens förslag avslås. Anders Brandén
läser upp yrkandet, vilket även gäller som reservation till förmån för eget
yrkande.
Gunnel Lindblom (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande föreslår följande propositionsordning: först ställs yrkandet om
återremiss mot om beslut ska fattas i ärendet idag. Vid bifall till att beslut
ska fattas idag ställs proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens
förslag mot yrkandet om avslag på förvaltningens förslag. Nämnden
bifaller propositionsordningen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss mot om beslut
ska fattas idag och finner att nämnden bifaller att beslut ska fattas idag.
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Därefter ställs yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot yrkande om
avslag på detsamma under proposition. Nämnden bifaller förvaltningens
förslag.
Beslut
Nämnden beslutar
- Förslag till ny organisation för vård- och omsorgsboende godkänns.
Reservation
Anders Brandén (M), Henrik Glamsjö (M), Åke Pernefalk (M) och AnnKatrine Jondelius (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Reservationen biläggs protokollet.

§ 179 Ansökan om intraprenad, Backagården
Ärendenummer: Vö 163/2016
Handläggare: Margareta Dahlén
Ärendebeskrivning
Backagården sökte tidigare i år om att bli godkänd som intraprenad, och
blev godkänd av nämnden. Vid samverkan hade dock Kommunal
synpunkter på att medarbetarna inte tillräckligt kände till vad detta innebar
varför ansökan drogs tillbaka.
Ansökan till intraprenad har kommunicerats på enheten. Alla medarbetare
har fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. Den gemensamma bilden av
medarbetarnas intresse runt intraprenad är positiv. Ingen har i dagsläget
något att erinra om att ansökan aktualiseras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ansökan att bli intraprenad, 2016-10-18
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Yrkande
Ordförande frågar nämnden om ärendet kan omvandlas till ett
beslutsärende, vilket nämnden bifaller.
Proposition
Ordförande ställer förslaget om att bevilja vård- och omsorgsboendet
Backagården att få bli intraprenad under proposition, vilket nämnden
bifaller.
Beslut
Nämnden beslutar
- Backagårdens ansökan om att få bli intraprenad beviljas.
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§ 180 IVO-beslut
Ärendenummer: Vö 176/2016
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Beslut har inkommit från IVO i ärende avseende tillsyn av bemanning och
begränsningsåtgärder på natten på Ängen. IVO avslutar ärendet.
Beslutsunderlag
IVO-beslut, 2016-10-31
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 181 Ny-/ombyggnation av vård- och omsorgsboenden
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om aktuellt läge kring ny- och ombyggnationer
av vård- och omsorgsboenden. Pga. detaljplaneändring blir nya Askenäs
försenat. Askenäs beräknas färdigställas våren 2020. Etapp två av
Trädgårdarna och teknikboendet i Karlslund håller sina tidplaner.
Nämnden kommer att få ytterligare information på ett nämndsammanträde
längre fram.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Yrkande
Frederick Axewill (S) framför, med instämmande av Pell Uno Larsson (S)
och Lars-Eric Johansson (S,) att handläggningen avseende Askenäs är
under all kritik. Lägenheterna på Askenäs är ej ändamålsenliga och nu ska
de boende tvingas bo där i ytterligare tre år! Synpunkten bör föras fram via
programnämnden som allvarlig kritik samt att det är viktigt att processen
påskyndas!
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet samt ska den framförda kritiken
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vidareförmedlas till Programnämnd social välfärd av förvaltningschefen.

§ 182 Arbetet med Sveriges bästa äldreomsorg
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om arbetet med Sveriges bästa äldreomsorg. Två
frågor ska besvaras:" Vad kännetecknar Sveriges bästa äldreomsorg?" och
"Hur tar vi oss dit?" Uppdraget ska redovisas i form av en "äldreomsorgsplan" (vision på lång sikt, målbild på kortare sikt) samt ge en bild av vad
medborgarna och medarbetarna anser kännetecknar en god äldreomsorg.
Dialog har förts med nämnda grupper, så ett digert material har insamlats.
Målen och visionerna ska brytas ner i en handlingsplan med aktiviteter.
För en politisk delaktighet kommer att föreslås till programnämndens
presidium att en parlamentarisk grupp skapas.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 183 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 199/2016
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.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 161013-161107
Delegationsbeslut avseende atteständringar oktober månad 2016
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 184 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren

11

Ärendebeskrivning
- Digitaliseringen är ett hett tema. Projektet Smarta äldre permanentas sista
februari 2017, man har lyssnat in behoven från kunder och medarbetare.
Arbetet med att införa nyckelfri hemtjänst har påbörjats. Mobil social
dokumentation möjliggörs ev. genom en app i Treserva.
- Arbetsmiljöcertifiering för chefer: samtliga chefer inom Förebyggande är
certifierade, de "gamla" cheferna inom hemvården likaså, de nytillträdda
håller på att certifieras, inom vård- och omsorgsboende är ca 75 % av
cheferna certifierade och fler kommer att certifieras.
- Kompetensförsörjning framåt är viktig utifrån den demografiska
utvecklingen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 185 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ordförande har ingen information att förmedla.

§ 186 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information
från genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt
från deltagande i kurser/konferenser.
Konferensinbjudningar för kännedom (ingen ersättning utgår):
Rökfritt boende, 23 november 2016
Seminarium Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare, 24
november 2016
Framtidens digitala sjukvård, 30 november 2016
Våga tänka nytt nu, 24 januari 2017
Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg, 26-27
januari 2017
Forum jämställdhet 2017, 31 januari 2017
Kontaktpolitikerbesök:
- Ett kontaktpolitikerbesök har varit hos Vesslan hemvård. På enheten
fanns frustration över den nya hemvårdsorganisationen pga. upplevelse av
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bristande kommunikation. Vikarier saknas vilket leder till underbemanning
tidvis. Finns okunskap kring delegering till privata utförare. Personalen
önskade handdatorer för att kunna dokumentera när man är hos kund. Ny
chef har tillträtt på enheten.
- Ett kontaktpolitikerbesök har varit hos Nattorganisationen.
Kommunikationen mellan natt- och dagorganisationen uppgavs vara
utmanande, främst mellan kommunen och externa utförare. Det fungerar
inte med skriftliga rapporter för då kan man inte ställa motfrågor.
Förbättringsförslag finns kring bilhanteringen. Det fanns frustration över
den nya hemvårdsorganisationen, personalen vill ha återkoppling från nya
avdelningschefen Tina Hultcrantz om vad den nya organisationen innebär
för enheten. Kontaktpolitikergruppen ansåg att enheten har engagerade
medarbetare, att det finns kraft i organisationen. De framför konstruktiv
kritik.
Beslutsunderlag
Kurs-/Konferensinbjudningar enligt ovan
Beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.

§ 187 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Följande handlingar tillställs nämnden:
Diarieförda ärenden 2016-10-13--2016-11-07
Presidieanteckningar 2016-11-03
Samverkansprotokoll 2016-11-01
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2016-10-13--2016-11-07
Presidieanteckningar 2016-11-03
Samverkansprotokoll 2016-11-01
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 188 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga att besvara från föregående möte.
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