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Gry Andersson, sekreterare
Justerat den 29 november 2018.

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 november 2018.
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§ 156 Protokollsjustering
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering föreslås ske den 29 november. Som ordinarie justerare
föreslås Åsa Johansson (L) med Anders Brandén (M) som ersättare.
Beslut

Nämnden beslutar:
– Protokolljustering ska ske den 29 november. Åsa Johansson (L) utses till
ordinarie justerare med Anders Brandén (M) som ersättare.

§ 157 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Inga ändringar i ärendelistan görs.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Ärendelistan godkänns.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 158 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Inga jäv anmäls.

§ 159 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Ingen övrig fråga anmäls.
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§ 160 Patientsäkerhetsberättelse 2017 - återkoppling
målområden
Ärendenummer: Vö 163/2018
Handläggare: Cecilia Lundberg
Ärendebeskrivning

Utifrån fokusområden 2018 görs en återkoppling till nämnden gällande hygien,
avvikelser och journalgranskning (innehåll i samt fördelade vårdplaner). Varje
fokusområdes egenkontroller, avvikelser och verksamhetens arbete inom dessa
områden (handlingsplaner) ska analyseras av avdelningschef (eller
motsvarande). Målet med dessa analyser är att få en samlad bild av hur det ser
ut i Örebro, vilka påbörjade förbättringsområden finns samt vilka resultat
förbättringarna har givit. Egenkontroller ska vara en del av årshjulet och
metoden ska utvärderas kontinuerligt.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 161 Genusbudgetanalys - beredning
Ärendenummer: Vö 226/2018
Handläggare: Hanna Richter
Ärendebeskrivning

Hanna Richter berättar om Genusbudgetanalys 2018 - Finns skillnader mellan
kvinnor och män i den personalkontinuitet som individen möter i egenskap av
hemvårdstagare?
Syftet med genusbudgetanalysen är att studera om det finns skillnader mellan
kvinnor och män i den personalkontinuitet som individen möter i egenskap av
hemvårdstagare hos den kommunala utföraren under vård- och
omsorgsnämnd öster respektive vård- och omsorgsnämnd väster.
Resultaten uppdelat på enheterna inom vård- och omsorgsnämnd östers
ansvarsområde jämfört med enheterna inom vård- och omsorgsnämnd västers
ansvarsområde visar små skillnader. På enhetsnivå blir skillnaderna större men
antalet individer i varje grupp blir också färre och data blir därmed mer känslig
för individuella variationer i omsorgsbehov etc.
På totalnivå visar resultaten inga eller små skillnader i den personalkontinuitet
kvinnor och män möter i egenskap av hemvårdstagare. Resultaten på
enhetsnivå visar större skillnader men dessa fluktuerar i vissa fall mellan
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månader samt vilken grupp (män eller kvinnor) som tycks gynnas i planeringen
och personalkontinuiteten. Trots att inga nämnvärda skillnader kan ses på
totalnivå utesluter det inte att planering och schemaläggning i enskilda fall kan
gynna/missgynna det ena eller andra könet eller att missgynnande eller
gynnande beslut kan tas med otillbörlig grund i hemvårdstagarens
könstillhörighet.
Rekommendationen till förvaltningen är därför att i samband med kommande
strukturförändringsarbete vid lämpligt tillfälle göra en konsekvensanalys utifrån
kön av brukarnas inflytande på hemvårdsplaneringen för att identifiera
eventuella bedömningar/beslut som riskerar att gynna eller missgynna grupper
av kön. Rekommendationen är också att förvaltningschef ges i uppdrag att
erbjuda kommande hemvårdsnämnd möjlighet att följa upp
rekommendationen i samband med årsberättelse 2019.
Nämnden vill i en skrivelse notera att kontinuitetssiffrorna på totalen även i år
inte har nått målet och vill genom det påtala vikten av fortsatt arbete med
kontinuitetsfrågan.
Beslutsunderlag

Genusbudgetanalys 2018 - Vård- och omsorgsnämnd öster
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Vård och omsorgsnämnd öster beslutar:
- Enligt förvaltnings förslag.

§ 162 Tillsynsrapport 2018 - beredning
Ärendenummer: Vö 197/2017
Handläggare: Hanna Richter, Matilda Larsson, Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Målet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig
och kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och rutiner.
Tillsynsområdena för rapporten är avvikelseprocessen, prognos- och
uppföljningsprocessen samt introduktionsprocessen.
Driftsnämnden anses ha en god intern kontroll då det pågår ett systematiskt
arbete med intern kontroll som syftar till långsiktiga positiva effekter. Den
samlade bedömningen av resultaten för 2018 års interna kontroll är att det
finns brister gällande hur väl rutinerna fungerar och följs inom Vård- och
omsorgsnämndernas verksamheter. Resultaten bedöms vara väsentliga och av
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stor vikt då avvikelser kan innebära att kostnadseffektiv verksamhet inte
bedrivs samt att riktlinjer och rutiner inte följs.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2018 - 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.

§ 163 Fördjupad ekonomisk uppföljning
Ärendenummer: Vö 123/2018
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Ulrika Gustafsson redogör för fördjupad ekonomisk uppföljning.
För vård och omsorgsnämnd öster prognostiseras en negativ budgetavvikelse
på 67,1 mnkr för 2018 vilket är en försämrad prognos med 4,7 mnkr jämfört
med prognos 2. Orsaken till den försämrade prognosen är huvudsakligen att
hemvårdens prognos försämrats. Prognosen för hemvården är -5,4 mnkr
jämför med prognos 2 och huvuddelen avser LOV-verksamheten. Prognosen
för vård och omsorgsboende är +0,3 mnkr jämför med prognos 2 vilket i
huvudsak beror på en förbättrad prognos för samtliga intraprenader.
Prognosen för utvecklingsenheter är +0,5 mnkr jämfört med prognos 2 vilket
beror på ej utfördelade medel för demensutbildningar.
Hemvården ska i och med strukturförändringsprogrammet testa och hitta nya
arbetssätt för en mer kostnadseffektiv hemvård. Genomlysa och utvärdera
hemvårdens organisation med chefslinje samt administrativt stöd. Öka chefers
kunskap om personalekonomi och testa oss fram i mindre skala för att få fram
de bästa effekterna. Ställa om till ett rehabiliterande arbetssätt samt testa nya
digitala lösningar.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

6 (14)

ÖREBRO

Protokoll

§ 164 Beslutspunkter från juninämnd - uppföljning
Ärendenummer: Vö 219/2018
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

I juni gav nämnden förvaltingen i uppdrag att arbeta med en rad punkter för
att nå en budget i balans. Förvaltningschef redovisar för uppföljning av
uppdraget. Flera av punkterna ingår i strukturförändringsprogrammet. Saker
som gjorts hittills är bland annat:
- Flera chefer har anställts.
- Tillsyn via länk ska vara klart i januari.
- Konsult som ser över organisationen och lokalöversyn ska anlitas.
- Samordnande processledare, som kommer utifrån och som kan processer, ska
tillsättas.
- Utbildning för medarbetare innehållande rättigheter och skyldigheter i
anställningen, grunduppdraget och värdegrunden är inplanerade.
Beslutsunderlag

- Uppföljning åtgärder 181101
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 165 Åtgärder för en ekonomi i balans
Ärendenummer: Vö 219/2018
Handläggare: Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna redovisar åtgärder för hur verksamheterna ska nå en
ekonomi i balans.
Se ekomonisk fördjupning samt beslutspunkter
juninämnd/strukturförändrningsprogrammet.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen om pågående åtgärdsarbete för att nå en ekonomi i balans tas
till protokollet.
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Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 166 Sommarpaket för sjuksköterskor - uppföljning
Ärendenummer: Vö 181/2018
Handläggare: Sahra Strandberg, Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Uppföljning av sommarpaketet för sjuksköterskor som syftade till att
verksamhetsansvariga skulle kunna säkerställa bemanningen av sjuksköterskor
under perioden juni-augusti 2018.
Sammanfattningsvis har sommarpaketet upplevts som positivt av personal
inom såväl vård- och omsorgsboenden som hemvården. Enhetschefer och
sjuksköterskor har upplevt en klar förbättring gällande bemanningssituationen i
år i jämförelse med sommaren 2017. Endast under ett fåtal veckor har
bemanningen varit ansträngd och upplevelsen bland personal är att
sommarpaketet bidragit till en god kvalitet och kontinuitet. Sommarpaketet har
även minskat köp från bemanningsföretagen.
Inom hemvården anställdes 17 timvikarier inför sommaren och samtliga är
kvar som timanställda och några har gått över till månadsanställningar. Det var
23 vakanta tjänster i april och endast 11 i oktober. Inom vårdboendena har
sommarpaketet bidragit till några fler timanställda.
Sommarpaketet har bidragit till ökade kostnader jämfört med 2017, men
bedömningen är att framåt minskar kostnaderna markant och en förbättrad
kompetensförsörjning av sjuksköterskor. Fler timanställningar och tillsättning
av vakanser innebär att inköpen av bemanningssjuksköterskor prognostiseras
att minska kraftigt.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 167 Särskild ersättning jan-juni
Ärendenummer: Vö 336/2018
Handläggare: Maria Nordström
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Ärendebeskrivning

Maria Nordström redovisar och förklarar processen om ersättning för januarijuni 2018.
Önskemålen från enheterna detta halvår översteg hälften av avsatt pott.
Tillvägagångssätt vid fördelningen av 250 000 kronor:
•
•

•

Inget beaktande av tomdygn på grund av sena anvisningar/minskad
efterfrågan (perioder när det inte funnits någon kö gällande vissa
inriktningar).
Tomdygn som ersatts är renoveringar/vattenskador utöver
”ersättningstrappan”, dödsboutredningar och när anhöriga inte kunnat
hjälpa till tidigare vid ut-/inflyttning till exempel på grund av boende på
annan ort eller svårighet att ta ledigt från arbetet.
Ersättningen fick minskas proportionellt för att komma i ram.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 168 Extra nämnd - beredning
Ärendenummer: Vö 387/2018
Handläggare: Ida Frödén
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att Vård- och omsorgsnämnderna
ska upphöra och att två nya nämnder inrättas: Hemvårdsnämnden och
Vårdboendenämnden. Nytt reglemente antogs för de nya nämnderna att börja
gälla från och med den 1 januari 2019. Det är viktigt att det inte saknas en
behörig beslutsfattare och det kan vara så att flera beslut kommer att behöva
fattas på delegation innan de nya nämnderna hinner sammanträda den första
gången.
Chefsjurist Pernilla Wikström Pehrson föreslår att nuvarande mandatperiod för
vård- och omsorgsnämnderna förlängs till dess att det kan hållas ett första
sammanträde med de nya nämnderna.
Förslaget är att de nuvarande nämnderna sammanträder för sista gången den
10 januari och då tar beslut om anmälan av delegationsbeslut och direkt efter
sammanträder de nya nämnderna och tar beslut om antagande av
delegationsordning.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 169 Nedläggning av det lokala pensionärsrådet
Ärendenummer: Vö 106/2015
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Den 12 december 2017 hölls på begäran av Lena Ottosson, ordförande för
Samorganisationen PRO, ett möte angående framtiden för pensionärsråden i
och med att den geografiska uppdelningen av vård- och omsorgsnämnderna
kommer att upphöra.
Deltagare i detta möte var inbjudna representanter för de organisationer som är
representerade i råden, d.v.s. PRO, SPF, SKPF och RPG samt representanter
från Social välfärds presidium. Även kommunstyrelseordförande Kenneth
Nilsson deltog inledningsvis. Båda ordförande för de lokala pensionärsråden,
Frederick Axewill och Gun Carlestam Lewin deltog.
Efter diskussion meddelade alla representanter för pensionärsorganisationerna
att de var införstådda med förslaget att de lokala råden upphör fr.o.m. 201812-31 och att en diskussion förs om innehållet och formen för det kvarvarande
kommunala pensionärsrådet i syfte att öka deltagarnas delaktighet och
inflytande, gärna i liknande form som Regionens pensionärsråd. Nytt möte i
frågan anser de inte vara nödvändigt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-06
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Nämndens behandling

Marie Brorson (S) föreslår nämnden att ändra § 169, Nedläggning av det lokala
pensionärsrådet, från beredningsärende till beslutsärende. Nämnden godkänner
ändringen.
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Beslut

Nämnden beslutar:
- Det lokala pensionärsrådet öster upphör fr.o.m. 2018-12-31.

§ 170 Sammanträdestider 2019 - beslut
Ärendenummer: Vö 314/2018
Handläggare: Gry Andersson
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Hemvårdsnämnden att sammanträda
kl. 09.00 och Vårdboendenämnden att sammanträda kl. 14.00 följande datum:
23 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 19
september, 10 oktober, 14 november samt 12 december.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Förslag till sammanträdestider 2019 fastställs.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 171 Information från ordförande
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Information om julbord - anmälan och eventuell specialkost meddelas till
nämndsekreterare.
Information om extratjänster:
•
•
•

Förvaltningen jobbar med frågan och vill gärna ha extratjänster
Verksamhetschefen för hemvården har bjudit in dem till
ledningsgruppen för att arbeta vidare med det.
Intresseanmälan för extratjänster görs på intranätet. Fufa får hålla
i diskussionen med Kommunal.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 172 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Se information om strukturförändringsprogrammet under § 164.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 173 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information
från genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från deltagande
i kurser/konferenser.
Nämnden har varit på fem kontaktpolitikerbesök sedan förra nämnden:
•
•
•
•
•

HSL Sydost den 17 oktober
Hagagården den 19 oktober
Lindhultsgården den 22 oktober
Östernärke hemvård den 25 oktober
Nikolai hemvård den 1 oktober

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.

12 (14)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 174 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 58/2018
Handläggare: Gry Andersson
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 perioden 181001-181031 och delegationsbeslut avseende
atteständringar 181001-181031.
Beslutsunderlag

Anmälan av delegationsbeslut 181001-181031
Delegationsbeslut 181001-181031
Atteständringar 181001-181031
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 175 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Handläggare: Gry Andersson
Ärendebeskrivning

Nämnden får för kännedom:
Diarieförda ärenden 181001-181031
Månadsrapport boendesamordning oktober 2018
Presidieanteckningar 2018-11-01
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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