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Vö 45/2018

Protokoll

ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster
Datum:
2018-09-14
Klockan: 09:00 – 11.30
Plats:
Dojan vänster, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordförande
Pell Uno Larsson (S)
Margareta Jansson (S)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S), kl. 09.00-10:45, §§ 127–134
Elin Adebo (KD)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Airton Valente Jr. (MP), kl. 09:00-11:00, §§ 127–136
Majlis Telemo (-)

Tjänstgörande ersättare
Silvia Assi (S), ersättare för Frederick Axewill (S), kl. 10:45-11:30, §§ 135–
140
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Anders Brandén (M)
Fehret Hatic (C), ersättare för Börje Gustafsson (C)
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Gunnel Lindblom (V)
Mats Bengtsson (S), ersättare för Airton Valente Jr. (MP), kl. 11:00-11:30,
§§137–140
Christina Håkansson (KD), ersättare för Johan Arenius (KD)

Övriga
Annika Roman, förvaltningschef
Gry Andersson, nämndsekreterare
Michaela Larsson, nämndsekreterare
Mikaela Gustavsson, nämndsekreterare
Sahra Strandberg, verksamhetschef
Eva Jöbo, verksamhetschef
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Margareta Dahlén, verksamhetschef
Ulrika Gustafsson, ekonom
Hanna Richter, planerare
Matilda Larsson, planerare
Birgit Henningsson, Kommunal
Ulrika Lindgjerdet, Kommunal

Paragraf 127-140

Gry Andersson, sekreterare
Justerat den 27 september 2018

Marie Brorson, ordförande

Åsa Johansson, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september
2018.
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§ 127 Protokollsjustering
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Protokolljustering föreslås ske den 27 september kl. 10.30. Som ordinarie
justerare föreslås Åsa Johansson (L) med Ann-Katrine Jondelius (M) som
ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
– Protokolljustering ska ske den 27 september. Åsa Johansson (L) utses till
ordinarie justerare med Ann-Katrine Jondelius (M) som ersättare.

§ 128 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Inga ändringar genomförs i ärendelistan.
Beslut
Nämnden beslutar
– Ärendelistan godkänns.

§ 129 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Inga jäv anmäls.

§ 130 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.
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§ 131 Delårsrapport 2 med prognos
Ärendenummer: Vö 257/2018
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Hanna Richter
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd öster prognostiseras ha goda förutsättningar att
inom verksamhetsmålen bidra till kommunens utveckling 2018.
Förvaltningen har höga ambitioner för utvecklingen av äldreomsorgen vilket
visar sig på flera olika sätt.
Samtidigt finns förbättringsutrymme inom flera målområden. Nämnden
prognostiseras bland annat att likt tidigare år att inte nå målet om en
ekonomi i balans.
Vård- och omsorgsnämndernas ekonomiska prognos för delår 2 2018 visar
på en negativ budgetavvikelse om -94,9 mnkr (-93,1 mnkr inklusive
ianspråktagande av intraprenadernas överförda resultat) sett till hela
förvaltningen. Det underskott som förvaltningen som helhet har haft under
flera år härrör i från hemvårdsverksamheten och grundar sig i olika orsaker
som har belysts såväl i hemvårdsutredningen som i tidigare uppföljningar.
Vård- och omsorgsnämnd öster prognostiserar en negativ budgetavvikelse
på -62,5 mnkr (-61,4 mnkr inklusive ianspråktagande av intraprenadernas
överförda resultat). Sett till verksamhetsområden visar prognosen att vårdoch omsorgsboende avviker negativt med -1,6 mnkr (-0,3 mnkr inklusive
ianspråktagande av intraprenadernas överförda resultat) och
hemvårdsverksamheten avviker negativt med -63,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 med prognos 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Vård- och omsorgsnämnd öster fastställer delårsrapporten med prognos 2
för 2018.
– Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
– Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med åtgärder för att nå en
ekonomi i balans.
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– Vård- och omsorgsnämnd öster begär hos Programnämnd Social välfärd
och vidare hos Kommunstyrelsen att arbete påbörjas med att ta fram en
resursfördelningsmodell för hemvården som tar hänsyn till den egna regins
förutsättningar utifrån det uppdrag som nämnderna har utifrån lag och
reglemente.
Yrkande
Ann-Katrin Jondelius (M) redogör för Moderaternas del i nämnden ett
särskilt yttrande, som hon läser upp.
Proposition
Moderaterna beviljas att lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
Särskilt yttrande
Moderaterna lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

§ 132 Åtgärder för en ekonomi i balans
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Informationen om åtgärder för en ekonomi i balans återges under ärendet
Delår 2.
Sahra Strandberg återger, utöver det som framgår av Delår 2, att de inom
Hemvården nu är färdiga med upphandlingen vad gäller validering. Under
hösten kommer detta att påbörjas.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden:
-Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
– Enligt förvaltningens förslag.
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§ 133 Strukturförändring hemvården
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om arbetet med
strukturförändringsprogrammet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
– Enligt förvaltningens förslag.

§ 134 Beslut om vite från Förvaltningsrätten - information
Ärendenummer: Vö 274/2016
Handläggare: Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning
Information om beslut av vite från Förvaltningsrätten enligt föreläggande
från Arbetsmiljöverket.
Verksamheten arbetar med de arbetsmiljöproblem som lett till vitet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd öster beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 135 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
Verksamhetschefen berättar att sommaren har varit välfungerande trots
värme. Företrädare för kommunal berättar att deras uppfattning också är att
sommaren har fungerat bra.
Beslut
Nämnden beslutar
– Informationen tas till protokollet.

§ 136 Information från ordförande
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
-Ordförande informerar nämnden att Maj-Lis Telemo inte längre har någon
partitillhörighet men kommer sitta kvar i nämnden mandatperioden ut.
– Seniorfestivalen hålls mellan den 1-6 oktober.
– Margareta Jansson (S) informerar nämnden om kampanjen Balansera
mera som håller till på Tegelbruket den 5 oktober.
– Anhörigdagen är den 9 oktober på Conventum där temat i år är riktat mot
Kostens betydelse för den psykiska hälsan.
Beslut
Nämnden beslutar
– Informationen tas till protokollet.

§ 137 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 56/2018
Handläggare: Michaela Larsson
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 beslutsärenden i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på
delegationen ska anmälas till nämnden.
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Vid dagens sammanträde anmäls:
- Delegationsbeslut perioden 180801 - 180831, delegationsbeslut avseende
attestförändringar augusti månad 2018.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut augusti
Anmälan av delegationsbeslut
Attestförteckning
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
– Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
– Enligt förvaltningens förslag.

§ 138 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.
– Kursinbjudan: Forum för äldreforskning och utveckling av vård och
omsorg, den 27 november - ersättning utgår.
– Ordförande redogör till nämnden om höstens inplanerade
kontakpolitikerbesök.
– Pell Uno Larsson (S) informerar nämnden om sitt besök
på Adolfbergshemmet.
Beslut
Nämnden beslutar
– Informationen tas till protokollet.
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§ 139 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Handläggare: Michaela Larsson
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom:
- diarieförda ärenden 180801 - 180831
- presidieanteckningar 180830
- samverkansprotokoll 180828
- sammanställning av uppföljningsärenden till nämnd
- månadsrapport boendesamordning augusti månad 2018
Beslut
Nämnden beslutar
– Informationen tas till protokollet.
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tnoderaterna
Särskilt yttrande

Ärende: Delårsrapport 2 med prognos
Ärendenummer: Vö 257/2018

Vård och omsorg
Örebro kommun

Mer fokus på äldreomsorgen
De styrande partierna med Socialdemokraterna i spetsen prioriterar kommunens utgifter
fel. Idag går örebroarnas pengar till skrytprojekt medan välfärden blir lidande.
Äldreomsorgen går på knäna och de omfattande underskotten i nämnderna tillåts fortsätta,
på skattebetalarnas bekostnad.
Moderaterna anser att kommunen behöver prioritera om sina utgifter så att äldreomsorgen
får tillräckligt med resurser, och effektivisera sin organisation för att minska onödiga
kostnader för skattebetalarna.
Örebro är en stor kommun med en omfattande organisation. För att den ska fungera
effektivt och tjäna medborgarna på ett tillfredsställande sätt behöver förvaltningen i högre
utsträckning kopplas till den politiska styrningen. Medborgarna måste kunna utkräva
ansvar för olämpliga beslut.
Eftersom delårsredovisningen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi
moderater att bifalla förslaget till beslut.
För Moderaternas grupp i Vård och omsorg Öster

Gruppledare Anders Brandén (M)

