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Vö 41/2018

Protokoll

ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster
2018-04-12
Datum:
Klockan: 15:00 - 18:00
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)
Frederick Axewill (S)
Elin Adebo (KD), kl. 16.20-18.00, §§ 67-76
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Majlis Telemo (SD) kl. 15.00-17.20, §§ 56-71
Tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Johansson (S),ersättare för Mayson Murad (S)
Ann-Katrine Jondelius (M),ersättare för Majlis Telemo (SD) kl 17.20-18.00
Håkan Ullefors (L),ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Christina Håkansson (KD),ersättare för Elin Adebo (KD) kl 15.00-16.20
Närvarande ersättare
Fehret Hatic (C)
Silvia Assi (S)
Ann-Katrine Jondelius (M) kl. 15.00-17.20
Ann-Kristin Nyström (V)
Mats Bengtsson (S)
Christina Håkansson (KD) kl. 16.20-18.00
Övriga
Susanne Bergström, tf. förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Michaela Larsson, nämndadministratör
Sahra Strandberg, verksamhetschef
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Eva Jöbo, verksamhetschef
Margareta Dahlén, verksamhetschef
Tommy Ledin, ekonom
Ylva Blix, MAS
Kjerstin Larsson, Örebro universitet
Inga Blomstrand, MAR
Malin Sandell, lokalplanerare
Anneli Eriksson, enhetschef
Fatima Chergui, avdelningschef
Camilla Hofwander, avdelningschef
Helen Jönsson, enhetschef
Birgit Henningsson, Kommunal
Ulrika Lindgjerdet, Kommunal
Paragraf 56-76

Michaela Larsson/ Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 23 april 2018

Marie Brorson, ordförande

Åsa Johansson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 april 2018.

§ 56 Protokollsjustering
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås den 23 april kl. 15.00. Som ordinarie justerare
föreslås Åsa Johansson (L) med Anders Brandén (M) som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska ske den 23 april. Åsa Johansson (L) utses till
ordinarie justerare med Anders Brandén (M) som ersättare.
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§ 57 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Inga ändringar genomförs i ärendelistan.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.

§ 58 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.

§ 59 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Åsa Johansson (L) framför en fråga gällande bemanning nattetid. Hur ser
strukturen ut? Har vissa enheter stöd? Fungerar det? Svar kommer att
meddelas på nästkommande nämndsammanträde.
- Pell Uno Larsson (S) framför en fråga hur HBTQ- planen som finns på
kommunens hemsida hanteras. Önskvärt att få någon form av insikt i hur
handlingsplanen ska komma att verkställas. Ordförande besvarar
frågan och framför att det finns många planer att jobba med och att ett mer
utförligt svar kommer till nästkommande nämndsammanträde. På grund av
det ekonomiska läget har ekonomin fått hög prioritet.
- Frederick Axewill (S) framför en fråga gällande bristande förmedling av
samverkansprotokoll. Betydande vikt att politiken får insikt i protokollen.
Susanne Berström (tf. förvaltningschef) meddelar att sekreteraren som
ansvarar för samverkan under flera tillfällen varit sjuk men att de protokoll
som inte finns publicerade ska publiceras. Omtag inför kommande
samverkan för att få till strukturen igen.

§ 60 Månadsrapport mars
Ärendenummer: Vö 123/2018
Handläggare: Tommy Ledin
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Ärendebeskrivning
Månadsrapport för mars redovisas. Vård och omsorg redovisar en negativ
avvikelse för mars månad med -11,5 mnkr vilket är primärt hänfört till
hemvården, -6,9 mnkr men även förebyggande,-3,2 mnkr. Det skall noteras
att hyresdebiteringen genomfördes i mars månad retroaktivt för jan-mars
vilket påverkar förebyggande med -3,7 mnkr , som avser jan-feb, isolerat
för mars. Prognosen för 2018 indikerar en negativ avvikelse för Vård och
omsorg på totalt -72,0 mnkr., -5,7%. Föregående lagd prognos indikerade
en avvikelse på totalt -77,5 mnkr, -6,4%.
Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2018
Månadsrapport, presentation 2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 61 Ekonomi i balans
Handläggare: Eva Jöbo, Margareta Dahlén, Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna redovisar åtgärder för hur verksamheterna ska nå en
ekonomi i balans. Vad gäller vård- och omsorgsboenden samt
förebyggande verksamhet bedömer verksamhetscheferna att de vid årets
slut kommer att ha ett resultat i balans. Det ekonomiska utfallet vid årets
slut avseende hemvården är svårare att göra en definitiv bedömning på då
verksamheten präglas av stor rörlighet både vad gäller den enskildes behov
och personalresurser.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen om pågående åtgärdsarbete för att nå en ekonomi i balans
tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 62 Handlingsplan med åtgärder
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Ärendenummer: Vö 266/2016
Handläggare: Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning
I tillsynsrapporten 2017 Vård och omsorg öster framkommer att det finns
brister i dokumentationen i vårdplaner i momentet när den fördelas från
legitimerad personal till baspersonal. Utifrån de angivna bristerna har en
handlingsplan med flertalet förbättringsåtgärder utarbetats.
Beslutsunderlag
Handlingsplan med åtgärder
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Rapporten godkänns.
Nämndens behandling
Ordförande föreslår att en återrapportering redovisas i årsberättelsen för
2018.
Ordförande föreslår även att nämnden får en sammanfattning på
decembernämnden med tanke på ny nämndorganisation från 2019.
Nämnden bifaller ordförandes båda förslag.
Beslut
Nämnden beslutar
- Rapporten godkänns.
- Uppföljning ska redovisas i Årsberättelse 2018.
- Återrapportering till nämnden i december.

§ 63 Genusbudgetanalys
Ärendenummer: Vö 170/2017
Handläggare: Hanna Richter
Ärendebeskrivning
Den 20 april 2017 beslutade Vård- och omsorgsnämnd öster att hur snabbt
larmorganisationen är på plats hos kvinnor och män som larmar skulle
analyseras för att se om skillnader kunde påvisas utifrån kön. Resultatet
som presenterades på nämndsammanträde den 15 mars 2018 visade att
inga nämnvärda skillnader kan ses i utryckningstid. Undersökningen visar
dock att en högre andel kvinnor än män har larminsats i åldersgrupperna
65+ och 85 +, även sett till gruppernas storlek.
Vilka som har larminsats är inte en fråga som driftsnämnden som utförare
råder över. Vård- och omsorgsnämnd öster ser emellertid att
könsskillnaden i vem som har insatsen larm är intressant att studera vidare
och vill därför uppmärksamma ansvarig nämnd på undersökningens
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resultat. Skillnaderna har vi på driftsnivå redan tittat på. Skillnaderna
mellan könen är inte så stora. Fler kvinnor än män som har larm och att
arbeta med den frågan ligger på programnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Genusbudgetanalys avseende Larmorganisationen översänds till
Programnämnd Social välfärd för kännedom och eventuell åtgärd.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 64 Fyllnadsval Lokala pensionärsrådet öster
Ärendenummer: Vö 106/2015
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Styrelsen för SPF Östernärke har efter Margareta Fröberg utsett Ann-Mari
Pettersson till ersättare.
Förslag till beslut
Nämnden föreslås besluta
- Ann-Mari Pettersson utses till ersättare i Lokala pensionärsrådet öster
efter Margareta Fröberg.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 65 Sommarpaket för sjuksköterskor
Ärendenummer: Vö 181/2018
Handläggare: Sahra Strandberg, Margareta Dahlén
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om sommarpaket för sjuksköterskor och
sommarpaket för timanställda. Sommarpaketet syftar till att
verksamhetsansvariga ska kunna säkerställa bemanningen under perioden,
1 juni-31 augusti. Nämnden får även information om överenskommelse
med Förvaltningen för funktionshindrade avseende
sjuksköterskebemanning.
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Beslutsunderlag
- Sommarpaket för sjuksköterskor
- Sommarpaket för timanställda
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordförande föreslår att utfallet av sommarpaketen återrapporteras till
nämnden på oktobersammanträdet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
- Återrapport till nämnden i oktober.

§ 66 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om:
- Digitala lås.
- Möte med revisionen.
- Vård- och omsorgsnämnd väster fattade den 11 april 2018 beslut om att
lägga ner Askenäs kök. Mat kommer att tillagas i Almbyköket.
- Presentation av ny nämndadministratör Michaela Larsson.
- Nämndadministratör Ann-Christin Ring avtackas.
Beslutsunderlag
Informationsbrev Digitala lås
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 67 Patientsäkerhetsberättelse 2017
Ärendenummer: Vö 163/2018
Handläggare: Ylva Blix, Inga Blomstrand
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR) redovisar patientsäkerhetsberättelsen för 2017.
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Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2017
Presentation av patientsäkerhetsberättelse 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Patientsäkerhetsberättelse 2017 godkänns.
Yrkande
Utifrån att rapporten påvisar att det finns bristfälliga hygienrutiner yrkar
Majlis Telemo (SD) att det snarast tillsätts en utredning där ärendet
avseende bristfälliga hygienrutiner får högsta prioritet och att man ser
över lämpliga sanktioner mot de verksamheter eller personal som brister i
hygienrutinerna.
Proposition
Ordförande ställer först förvaltningens förslag och därefter Majlis Telemos
(SD) yrkande under proposition och finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag och avslår Majlis Telemos yrkande.
Beslut
Nämnden beslutar
- Patientsäkerhetsberättelse 2017 godkänns.
Reservation
Majlis Telemo (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Reservationen biläggs protokollet.

§ 68 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 52/2018
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 beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på
delegation ska anmälas till nämnden.
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut för mars månad samt
atteständringar för mars månad.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut mars månad
Atteständringar mars månad
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.
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§ 69 Kvalitetsuppföljning Vivalla hemvård, rapport
Ärendenummer: Vö 143/2018
Handläggare: Sahra Strandberg, Fatima Chergui, Anneli Eriksson
Ärendebeskrivning
Kvalitetsuppföljning Vivalla hemvård redovisas. Verksamhetschef Sahra
Strandberg redovisar styrkor samt förbättringsområden/brister redovisas.
Enhetschef Anneli Eriksson redovisar handlingsplan/åtgärder kring
förbättringsområden/brister.
Beslutsunderlag
Kvalitetsuppföljning Vivalla hemvård, rapport
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 70 Kvalitetsuppföljning Backagården, rapport
Ärendenummer: Vö 171/2018
Handläggare: Margareta Dahlén, Camilla Hofwander, Helen Jönsson
Ärendebeskrivning
Kvalitetsuppföljning Backagården redovisas. Verksamhetschef Margareta
Dahlén redovisar enhetens styrkor samt förbättringsområden. Enhetschef
Helen Jönsson redovisar åtgärder avseende förbättringsområdena.
Beslutsunderlag
Kvalitetsuppföljning Backagården, rapport
Åtgärdsplan
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 71 Lokal- och bostadsförsörjningsplan
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om Lokal- och bostadsförsörjningsplan inför
beslut i Programnämnd social välfärd. Planen tar upp om kommande om/nybyggnationer, förstärkning av brandskyddet samt
tillgänglighetsutredning av vård- och omsorgsboendena.
Beslutsunderlag
Presentation av Lokal- och bostadsförsörjningsplan
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 72 Utvärdering av sommarvistelse
Handläggare: Eva Jöbo, Kjerstin Larsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har under sommaren 2017 anordnat sommarvistelse
(kollo) för äldre personer som inte hade möjlighet att själva planera och
genomföra en rekreationsresa under sommaren. Kriterierna för att delta i
sommarvistelsen var om de äldre upplevde ensamhet, att de hade ett
begränsat socialt umgänge och att de inte själva hade möjlighet att ta
initiativ till att delta i aktiviteter och knyta sociala kontakter.
Vistelsen arrangerades på Medevi Brunn och 40 personer har deltagit i
sommarvistelsen antalet platser var begränsat till 20 personer per period.
Kjerstin Larsson redovisar resultat av utvärdering av sommarvistelsen.
Beslutsunderlag
Utvärdering av äldres upplevelse av att delta i sommarvistelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
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- Enligt förvaltningens förslag.

§ 73 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Susanne Bergströms uppdrag som tillförordnad förvaltningschef upphör då
ny förvaltningschef tillträder den 16 april 2018. Susanne tackar för det
goda samarbetet med politiken och medarbetarna. Ordförande tackar
Susanne för hennes engagerade arbete för Vård- och omsorg.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 74 Rapport från kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från
deltagande i kurser/ konferenser.
Inkomna kurs/ konferensinbjudningar
- Inbjudan till Hearing om Sveriges Agenda 2030- handlingsplan 20182019, 19 april, för kännedom, ej ersättning.- Inbjudan till Nyckeltalsdag, 3
maj, ej ersättning.
- Inbjudan till Arbetsterapi  en viktig del av det rehabiliterande
arbetssättet och en förutsättning för den enskildes rehabilitering, 24 april,
ersättning utgår
- Främja äldres hälsa och aktivitet, ersättning utgår
- Förslag till ny rutin för kontaktpolitikerbesök presenteras: ordförande
ber nämnden fundera på förslaget och återkoppla synpunkter till
ordförande/ vice ordförande.
- Kontaktpolitikerbesök på Adolfsbergshemmet (grupp 1) redovisas.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet

§ 75 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom
Diarieförda ärenden 2018-03-01-- 2018-03-31
Presidieanteckningar 2018-03-28
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Månadsrapport boendesamordning mars 2018
Beslut
Nämnden beslutar
-Informationen tas till protokollet

§ 76 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor fanns att besvara.
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Skärpta regler kring hygienrutiner
Ledamotsinitiativ i Vård- och omsorgsnämnd Öster
Datum: 2018-04-12

På nämndsammanträdet 12 april redovisades patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivaren
Örebro kommun. Berättelsen visar på många olika förbättringsområden som måste åtgärdas
för att uppnå den standard som vi är vana vid sedan tidigare. Ett område utmärker sig
betydligt mer än de andra och är ett av de allra viktigaste och mest grundläggande inom
vården. På sida 4 i rapporten kan vi läsa att:

"Endast en.fjärdedel av de enheter i vård och omsorg som besvarat självskattningen uppger
att de följer de basala hygienreglerna".
Rapporten skriver att det är ett prioriterat område som man kontinuerligt arbetar med, men vi
ser risken att det bromsas upp av en stor ärendemängd och att det därmed drar ut på tiden.
Konsekvenserna av bristfälliga hygienrutiner är smittspridning och vårdskada, vilket i
förlängningen sk;;par onödigt lidande för vårdtagarna samtidigt som det kan medföra
merkostnader för kommunen. I ett relaterat ärende (beträffande hygienrutiner för arbetskläder)
dömde Kammarrätten Leksands Kommun att följa Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:1
och Leksands kommun fick ett vite om 125 000 kr (Målnr/Dnr: 2013-2679).

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
- att det snarast tillsätts en utredning där ärendet får högsta prioritet och att man ser över
lämpliga sanktioner mot de verksamheter eller personal som brister i hygienrutiner.

För Sverigedemokraterna i Vård och Omsorg öster:
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Majlis Telemo (SD)

