Vö 454/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2017-01-19
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:05
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)
Frederick Axewill (S)
Elin Enes (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Mayson Murad (S)
Harbi Amir (MP), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Håkan Ullefors (L), ersättare för Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Närvarande ersättare
Fehret Hatic (C)
Silvia Assi (S)
Ann-Kristin Nyström (V)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Mats Bengtsson (S)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Anna-Stina Lander, planerare
Maria Eck, SAS
Sara Andersson, planerare
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Gunilla By, planerare
Inger James, forskare Örebro universitet
Birgit Henningsson, Kommunal
Ulrika Lindgjerdet, Kommunal

Paragraf 1-20

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 2 februari 2017

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 februari 2017.

§ 1 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 2 februari kl. 13.00. Åsa Johansson (L)
föreslås som ordinarie justerare med Anders Brandén (M) som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska ske den 2 februari kl. 13.00. Åsa Johansson (L)
utses till ordinarie justerare med Anders Brandén (M) som ersättare.

§ 2 Godkännande av ärendelistan
Ärendebeskrivning
Följande förändringar görs i ärendelistan:
Årsberättelsen och Månadsrapporten redovisas tillsammans.
Sammanställning av arbetsmiljöanmälningar hanteras innan paus, utan
föredragning.
Bemanningsenheten redovisas kortfattat av förvaltningschefen, fördjupad
redovisning ges på marsnämnden.
Beslut
Nämnden beslutar
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- Ärendelistan godkänns med ovanstående förändringar.

§ 3 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

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

§ 5 Årsberättelse 2016
Ärendenummer: Vö 455/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Vård och omsorg redovisar ett samlat ekonomiskt underskott för 2016.
Därmed har driftsnämnden inte fullgjort sitt ekonomiska uppdrag från
kommunfullmäktige genom den verksamhet som bedrivits under året.
Åtgärder har vidtagits under året som förbättrat resultatet, dock utan att
ekonomisk balans uppnåtts. Utvecklingsaktiviteter och planerade
aktiviteter har i huvudsak utförts under året. Dock har vissa aktiviteter inte
prioriterats med anledning av att årets fokus legat på att få en ekonomi i
balans.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Årsberättelsen anses beredd i och med dagens sammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 6 Månadsrapport december
Ärendenummer: Vö 91/2016
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för december månad 2016 redovisas i samband med
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Årsberättelsen.
Beslutsunderlag
Månadsrapport december
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 7 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Vö 375/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
De huvudsakliga uppdragen för Vård- och omsorgsnämnden är att
tillhandahålla individuell vård och omsorg, hälsofrämjande och
förebyggande tjänster samt anhörigstöd. Stora ekonomiska utmaningar
väntar 2017. Arbetet med att dimensionera bemanningen inom hemvården
korrekt utifrån underlag, behov och ekonomisk tilldelning kommer att
prioriteras. Det är viktigt att Örebro kommun har kapacitet och klarar av att
kvarstå som en av de konkurrerande utförarna av hemtjänstinsatser.
Verksamheterna inom Vård och omsorg kommer även fortsättningsvis att
sträva efter att kunna erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg och
kvalitetsutveckling. Dessutom kommer satsningar att göras kring
digitalisering.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2017, Vård- och omsorgsnämnd öster
Extra samverkansprotokoll 2017-01-09 med Kommunal, SACO, Vision,
Vårdförbundet
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Vård- och omsorgsnämnd öster
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Yrkande
Frederick Axewill (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Brandén (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall
till eget budgetförslag.
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Åsa Johansson (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till eget
budgetförslag.
Harbi Amir (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till eget
budgetförslag.
Gunnel Lindblom (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall
till eget budgetförslag.
Proposition
Ordförandes förslag till propositionsordning godkänns av nämnden.
Ordförande ställer därefter proposition på yrkandet om bifall till
förvaltningens förslag samt på yrkandena om avslag på förvaltningens
förslag till förmån för egen respektive budget och finner att nämnden
bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Vård- och omsorgsnämnd öster
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Reservation
Åsa Johansson (L), Håkan Ullefors (L), Ander Brandén (M), Åke
Pernefalk (M), Henrik Glamsjö (M), Gunnel Lindblom (V) samt Harbi
Amir (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive egen
budget. Reservationerna biläggs protokollet.

§ 8 Omställning hemvården/ekonomi i balans
Ärendenummer: Vö 268/2016
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Uppföljning av åtgärder inom hemvården för att nå ekonomi i balans. Ny
organisation trädde i kraft den 16/1, arbetet med handlingsplanerna har då
återupptagits. Två nya hemvårdschefer har tillsatts, i Östernärke respektive
Almby hemvård. Vivalla och Axberg har tillkommit som nya
hemvårdsområden till öster som nu har tio hemvårdsenheter att ansvara för.
Hemvårdsområdena har fått nya enhetsnamn vilka redovisas.
Bemanningsenheten samt 10 st. driftplanerare är lokaliserade på
Brolyckan, varav 7 driftplanerare jobbar mot öster. Områdeschefen
kommer att mejla ut en aktuell lista över enheter och enhetschefer till
nämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
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- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 9 Revisionsgranskning biståndsbedömning
Ärendenummer: Vö 444/2016
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
biståndshandläggningsprocessen och verkställighet inom ordinärt
boende/hemvård. Utifrån vad som framkommit av granskningen efterfrågar
Stadsrevisionen svar senast den 20 januari 2017 från vård- och
omsorgsnämnden om vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta.
Ett förslag till yttrande har utarbetats vilket redovisas.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport + missiv
Tjänsteskrivelse/yttrande
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Yttrandet godkänns och insänds till Stadsrevisionen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 10 Attestförteckning 2017
Ärendenummer: Vö 51/2017
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Enligt attestreglementet för Örebro kommun, fastställt av Kommunfullmäktige 1989-12-20, fastslås att respektive nämnd ansvarar för den interna
kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i reglementet iakttas och
att tillämpliga attestmoment utförs (§ 2). Både Kommunallagen och
kommunens fastställda Redovisningsreglemente förutsätter att den
ekonomiska redovisningen är rättvisande, att bokföringen sker enligt god
redovisningssed samt att en tillräcklig intern kontroll tillgodoses.
Nämnden utser besluts- och behörighetsattestanter för ett år i taget (§ 5).
Förteckningen upptar Vård- och omsorgsförvaltning östers förslag till
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attestanter för år 2017 samt omfattningen av respektive attestants attesträtt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Attestförteckning 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Attestanter med ersättare för perioden 2017-01-01-2017-12-31 utses
enligt bifogad förteckning.
2. Förvaltningschefen och ekonomerna har generell beslutsattesträtt för
samtliga verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltning öster och
områdescheferna och avdelningscheferna har beslutsattesträtt för samtliga
verksamheter inom sitt område respektive avdelning då ordinarie
beslutsattestant eller ersättare är frånvarande alternativt annan akut
situation uppstår. Om denna rätt utnyttjas för verksamhet som disponeras
av annan beslutsattestant, ska denna omgående underrättas.
3. Uppdras åt förvaltningen att informera berörda attestanter om
attestansvarets innebörd och omfattning.
4. Förvaltningschefen delegeras ansvaret att besluta om byte av attestanter
under löpande budgetår.
5. Firmatecknare för Vård- och omsorgsförvaltning öster är
förvaltningschef med ekonomerna som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 11 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 52/2017
Handläggare: Ann-Christin Ring
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 avseende perioden
161207-170110 samt avseende atteständringar för december månad 2016.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 161207-170110
Delegationsbeslut avseende atteständringar december månad 2016
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Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet

§ 12 Sammanställning av arbetsmiljöanmälningar
Ärendenummer: Vö 435/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Sammanställning av inkomna arbetsmiljöanmälningar 2015 och 2016 samt
vidtagna åtgärder redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 13 Bemanningsenheten, rapport
Ärendenummer: Vö 334/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Med anledning av kontinuerliga diskussioner och upplevelser av
Bemanningsenheten som utförare av vikarietillsättning och rekrytering
inom Vård och omsorg beslutade Ledningsgrupp Vård och omsorg den 12
september 2016 att, som ett led i att nå ekonomi i balans, ge utvecklingschef Johanna Viberg i uppdrag att se över enhetens inre arbete och
säkerställa tydlighet i utförandet för medarbetarna inom enheten och
förvaltningens kunder.
Förvaltningschefen redovisar kortfattat resultatet av genomlysningen samt
förslag till åtgärder för nämnden. En fördjupad redovisning kommer att ges
på marsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse/rapport
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 14 Klimatstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Vö 423/2015
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om Örebro kommuns nya klimatstrategi, antagen
av Kommunfullmäktige i juni 2016, samt vilka delmål som nämnden har
ansvar för att uppnå.
Beslutsunderlag
Klimatstrategi för Örebro kommun
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 15 Forskningsprojekten "Att arbeta tillsammans för att
utveckla en meningsfull vardag för äldre personer i
äldreomsorgen" och "Rätten till ett tryggt boende på äldre
dar".
Ärendenummer: Vö 150/2012
Handläggare: Inger James, Gunilla By
Ärendebeskrivning
Inger James, forskare vid Örebro universitet, redovisar resultatet av de
deltagarbaserade projekten "Att arbeta tillsammans för att utveckla en
meningsfull vardag för äldre personer i äldreomsorgen" och "Rätten till ett
tryggt boende på äldre dar". Projekten har genomförts i samarbete mellan
Örebro universitet och Vård och omsorg i Örebro kommun.
Utgångspunkten för den deltagarbaserade forskningen har varit
regeringsbeslutet om att införa en nationell värdegrund. Tillsammans med
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samtliga deltagare har studier genomförts om vad en meningsfull vardag
för den äldre personen kan innehålla, hur den kan utvecklas och formuleras
i en värdegrund och lokala värdighetsgarantier.
Beslutsunderlag
Rapport
Värdegrundsbroschyr
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 16 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om aktuellt läge avseende
digitalisering i kommunen, införande av ny betalningsansvarslag från
180101, arbetet med växling mellan kommunen och Regionen avseende
arbetsterapeuter och fysioterapeuter, att Life Care startar den 2 maj, att en
strategi för rehabiliterande arbetssätt kommer att beslutas av KS samt om
nyrekrytering av förvaltningsledare för kvalitetsledningssystemet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 17 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Omvärldsdagen den 16 november kolliderar med nämndens
sammanträde varför nämndsammanträdet föreslås flyttas till måndagen den
13 november kl. 14.00-17.00.
- Upphandling av leverans av lunchlådor har beslutats av västernämnden
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den 18/1. MBL blir den 2/2.
- Påminnelse om att lämna in intyg om förlorad arbetsförtjänst 2016.
- Tackbrev från Läkare utan gränser har inkommit till nämnden.
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till nämnden
- Nämndsammanträdet den 16 november flyttas till måndagen den 13
november kl. 14.00-17.00.
- Övrig information tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt ordförandes förslag.

§ 18 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.
Ordförande har skickat ut förslag till datum för kontaktpolitikerbesök. Det
blir nya enheter att besöka utifrån ny organisation för hemvård och vårdoch omsorgsboende.
Larmorganisationen har bett ordförande och vice ordförande att komma på
ett APT eftersom enheten inte kunde ta emot vid kontaktpolitikerbesöket
hos nattorganisationen. Information om mötet ges på nästa nämndmöte.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 19 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Följande handlingar har tillställts nämnden:
Diarieförda ärenden 2016-12-06--2017-01-10
Presidieanteckningar 2016-12-22
Samverkansprotokoll 2016-12-20
LPR-protokoll 2016-11-16
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Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2016-12-06--2017-01-10
Presidieanteckningar 2016-12-22
Samverkansprotokoll 2016-12-20
LPR-protokoll 2016-11-16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 20 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ingen övrig fråga fanns att besvara.
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