Vö 28/2017

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2017-09-21
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Ringgatan 32, Dojan vänster (3 tr)
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S)
Johan Arenius (KD)
Åsa Johansson (L)
Pell Uno Larsson (S)
Margareta Jansson (S)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Adebo (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Johansson (S)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Harbi Amir (MP)
Håkan Ullefors (L)

ersätter Maysun Murad (S) §§ 148-151
ersätter Anders Brandén (M)
ersätter Tomas Fredriksson (MP)
ersätter Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)

Närvarande ersättare
Fehret Hatic (C)
Silvia Assi (S)
Ann-Kristin Nyström (V)
Mats Bengtsson (S)
Christina Håkansson (KD)
Övriga
Jukka Tekonen
Daniel Jansson Hammargren
Karin Geisler
Fredrik Jonsson
Linn Johansson
Camilla Andersson

tf. Förvaltningschef
programdirektör
nämndadministratör
ekonom
planerare
områdeschef
1

Eva Jöbo
Margareta Dahlén
Andreas Legnerot
Fatima Chergui
Emma Kozan
Ulrika Lindgjerdet
Teres Jonsson
Jörgen Beyron
Johanna Viberg

områdeschef
områdeschef
ekonom
avdelningschef
avdelningschef
personalrepresentant
personalrepresentant
kostchef
utvecklingschef

Paragraf 134-151

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 5 oktober 2017

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 oktober 2017.

§ 134 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 5 oktober kl. 12.00.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar utse Åsa Johansson (L) att justera
dagens protokoll med Henrik Glamsjö (M) som ersättare den 5 oktober
2017.

§ 135 Godkännande av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Ett ärende läggs till gällande flytt av Vård- och omsorgsnämnd östers
sammanträde från den 7 december till den 6 december 2017. Ärendet läggs
till ärendelistan som ärende 14 (§ 147).
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- Ärendelistan godkänns med ovanstående tillägg.

§ 136 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 137 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av övriga frågor.

§ 138 Presentation av ny tf. förvaltningschef
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren, Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Daniel Jansson Hammargren slutade som förvaltningschef för Vård och
omsorg den 31 augusti. Jukka Tekonen tillträdde den 1 september som
tillförordnad förvaltningschef.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 139 Reviderad budget 2017
Ärendenummer: Vö 375/2016
Handläggare: Fredrik Jonsson
Ärendebeskrivning
Programnämnd Social välfärd har fattat beslut angående ombudgeteringar
som påverkar driftnämnderna inom Vård och omsorg. Det handlar om:
- Ersättning för höjt personalkostnadspåslag för unga.
- Särskilda lönesatsningar i löneöversyn 2017.
Övriga revideringar:
- Fördelning av budgeterad lönekompensationen på enhetsnivå.
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- Justering av avvikelse mot ram till följd av högre lönekompensation än
budgeterat.
- Justering av ramarna mellan nämnderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag antas.
2. Hos programnämnd Social välfärd begära att ramarna justeras mellan
vård- och omsorgsnämnderna enligt reviderad budget.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 140 Delårsrapport med prognos 2 2017
Ärendenummer: Vö 249/2017
Handläggare: Fredrik Jonsson, Linn Johansson, Eva Jöbo, Margareta
Dahlén, Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Vård och omsorg prognostiserar ett samlat ekonomiskt underskott för 2017
med -48,0 mnkr. Därmed bedöms driftsnämnden inte fullgöra sitt
ekonomiska uppdrag från kommunfullmäktige genom den verksamhet som
bedrivs under året. Åtgärder har vidtagits under årets första del och kommer
att fortsätta att vidtas under resterande del av 2017. Vidtagna åtgärder har
hittills under året lett till förbättrat resultat, dock prognostiseras ändå att
ekonomisk balans inte kommer att kunna uppnås 2017.
Flertalet utvecklingsaktiviteter pågår inom samtliga verksamhetsområden i
syfte att bidra till de kommunövergripande målen. Flera handlingsplaner har
också under årets första del arbetats fram och beslutats politiskt utifrån flera
kommunövergripande strategier. Dessutom pågår planering tillsammans
med övriga förvaltningar inom Programområde social välfärd av ett
omfattande arbete gällande mänskliga rättigheter.
Brukarundersökningsresultatet redovisas först under hösten och resultatet är
av stort intresse för Vård och omsorg, framför allt hemvårdens resultat där
verksamheten under året har genomgått en omfattande
organisationsförändring. För vård- och omsorgsboende visade resultatet
2016 på något försämrade resultat på vissa indikatorer och utifrån detta
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startades kvalitetsforum upp under våren med förhoppning om att återigen
uppnå hög nöjdhet.
Medarbetarenkätresultatet visar sammanfattningsvis på likvärdiga resultat
jämfört med föregående år. Dock har andelen grupper med HME på 78 
100 minskat jämfört med föregående år, framför allt inom hemvården och
förebyggande verksamheterna. Dessutom visade resultatet av frågor
gällande arbetsmiljön på lägre värden i år jämfört med snittet för hela
Programområde social välfärd.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2 2017 Vård- och omsorgsnämnd ÖSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd öster
1. Nämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2017
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering

Yrkande
Ordförande Marie Brorson (S) yrkar på tillägg av en tredje beslutspunkt:
3. Nämnden konstaterar att de åtgärder som nämnden beslutat för
hemvården inte gett förväntade ekonomiska effekter. Nämnden ger
förvaltningschefen i uppdrag att till nämndens möte i oktober presentera en
analys rörande varför de organisationsförändringar som genomfördes
januari 2017 inte gett förväntat resultat. Vidare föreslå eventuella justeringar
inom den nuvarande organisationen som kan förväntas ge positiv effekt på
ekonomin, på kort såväl som lång sikt.
Johan Arenius (KD) yrkar bifall på samtliga punkter.
Proposition
Ordförande Marie Brorson (S) ställer det tre beslutspunkterna under
proposition och finner att nämnden bifaller dessa.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
1. Nämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2017
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering
3. Nämnden konstaterar att de åtgärder som nämnden beslutat för
hemvården inte gett förväntade ekonomiska effekter. Nämnden ger
förvaltningschefen i uppdrag att till nämndens möte i oktober presentera en
analys rörande varför de organisationsförändringar som genomfördes
januari 2017 inte gett förväntat resultat. Vidare föreslå eventuella justeringar
inom den nuvarande organisationen som kan förväntas ge positiv effekt på
ekonomin, på kort såväl som lång sikt.

§ 141 Rapport om hemvården
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Redovisning av Rapport, Analys och jämförelser mellan förutsättningar och
kostnadsnivåer, ordinärt boende Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Rapport, Analys och jämförelser mellan förutsättningar och kostnadsnivåer,
ordinärt boende Örebro kommun
Presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 142 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 285/2017
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 170816-170910
Delegationsbeslut avseende atteständringar augusti månad 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 143 Information om distribution av lunchlådor
Ärendenummer: Vv 194/2016
Handläggare: Jörgen Beyron, Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Information om aktuellt läge kring distribution av lunchlådor som sedan den
1 september 2017 hanteras av Samhall AB.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 144 Information om Trädgårdarnas kök
Ärendenummer: Sov 293/2016
Handläggare: Jörgen Beyron, Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Information om att Programnämnd social välfärd den 7 september
beslutade att upphäva tidigare beslut om att upphandla kök på entreprenad
till Trädgårdarna; drift av köket ska ske internt inom Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om Trädgårdarnas kök
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 145 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Information om händelse inom hemvården - ej öppet möte under denna del.
Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen redogör för sitt uppdrag.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 146 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Information om Anhörigdagen 2017.
Avtackning av förre förvaltningschefen Daniel Jansson Hammargren.
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt ordförandes förslag

§ 147 Nytt sammanträdesdatum för Vård- och
omsorgsnämnd öster
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Sammanträdesdatumet 7 december krockar med omvärldsdagen. Därför
föreslås att nämnden byter dag till 6 december 2017 samma tid,
klockan 14.00-17.00.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar byta sammanträdesdatum till
den 6 december 2017.

§ 148 Digitaliseringsstrategi
Ärendenummer: Vö 292/2017
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Information om kommunens digitaliseringsstrategi.
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Beslutsunderlag
Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun 2017-2020
Följebrev
Protokollsutdrag
Presentation med länkar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 149 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
Inga kontaktpolitikerbesök har genom genomförts under aktuell period.
Inkomna inbjudningar till kurser/konferenser:
- Minoritetsspråk och äldreomsorg. Länsstyrelsen i Stockholm och
Sametinget att anordna en konferens den 29 november. För kännedom, ej
ersättning.
- Inbjudan Forum för äldreforskning och utveckling av vård och omsorg,
inspirationsdag 22 november . Ersättning utgår.
- För kännedom: Ansvariga nämnder för SOSFS 2014:4 samt Angående
tillämpning av SOSFS 2014:4.
En utbildning i Mänskliga rättigheter som inkluderar alla handlingsplaner i
ämnet kommer att genomföras i höst för alla chefer i förvaltningen.
Avrapportering till nämnden i oktober.
Beslutsunderlag
Kurs/konferensinbjudningar enligt ovan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 150 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden delges:
Diarieförda ärenden 2017-08-17--2017-09-10
Presidieanteckningar 2017-09-08
Samverkansprotokoll 2017-08-16
Månadsrapport boendesamordning augusti månad 2017
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2017-08-17--2017-09-10
Presidieanteckningar 2017-09-08
Samverkansprotokoll 2017-08-16
Månadsrapport boendesamordning augusti månad 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd öster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 151 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor fanns att besvara.
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