Vö 27/2017

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2017-08-24
Datum:
Klockan: 14:00 - 16:35
Plats:
Ringgatan 32, Dojan vänster (3 tr)
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)
Maysun Murad (S), kl. 14.40-16.35, §§ 126-133
Frederick Axewill (S)
Elin Adebo (KD)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M), kl. 14.15-16.35, §§ 124-133
Anders Brandén (M), kl. 14.30-16.35, §§ 124-133
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Åke Pernefalk (M) kl. 14.00-14.15
Lars-Eric Johansson (S), ersättare för Mayson Murad (S) kl. 14.00-14.40
Håkan Ullefors (L), ersättare för Anders Brandén (M) kl. 14.00-14.30
Mats Bengtsson (S), ersättare för Börje Gustafsson (C)
Närvarande ersättare
Lars-Eric Johansson (S), kl. 14.40-16.35
Ann-Kristin Nyström (V)
Ann-Katrine Jondelius (M), kl. 14.15-16.35
Harbi Amir (MP)
Håkan Ullefors (L), kl. 14.30-16.35
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
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Margareta Dahlén, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Anna-Stina Lander, planerare
Jörgen Beyron, kostchef
Annika Sölveling, HR-strateg
Elisabeth Nordin, ekonom
Emma Kozan, avdelningschef
Birgit Henningsson, Kommunal
Ulrika Lindgjerdet, Kommunal
Paragraf 119-133

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 7 september 2017

Marie Brorson (S), ordförande

Åsa Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 september
2017.

§ 119 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 7 september kl. 12.00. Åsa Johansson
(L) föreslås som ordinarie justerare med Henrik Glamsjö (M) som
ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Åsa Johansson (L) utses till ordinarie justerare med Henrik Glamsjö (M)
som ersättare. Protokollsjustering ska ske den 7 september kl. 12.00.

§ 120 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.
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§ 121 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

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

§ 123 Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för kvinnor
och män inom Örebro kommun
Ärendenummer: Vö 147/2017
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till driftsnämnderna att senast i
augusti 2017 besluta om en konkret treårig handlingsplan med åtgärder för
en hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män i respektive verksamhet.
Ett förslag till handlingsplan har utarbetats. Handlingsplanen bereddes vid
nämndens sammanträde den 8 juni.
Beslutsunderlag
Handlingsplan
Missiv
Utdrag
Handlingsplan: Hållbar arbetsmiljö för Vård- och omsorgsnämnd öster
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Handlingsplanen godkänns och insänds till Kommunstyrelsen.
Nämndens behandling
Ordförande påpekar att majoritetens ambition är att antal medarbetare per
chef ska ha hög prioritet (låg prioritet anges i handlingsplanen) men pga.
att vi har en ny organisation som ännu ej har utvärderats, och som det i
nuläget vore olyckligt att ändra på, samt att det saknas medel, så får detta
bli ett medskick till KS som ska skrivas in i dokumentet. Detta pekas även
på i överläggningsprotokoll med de fackliga organisationerna.
Personalföreträdare för Kommunal önskar bifoga Kommunals
överläggningsprotokoll som bilaga till protokollet vilket nämnden bifaller.
Beslut
Nämnden beslutar
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- Handlingsplanen godkänns med ovanstående tillägg avseende antal
medarbetare per chef och insänds till KS.
- Överläggningsprotokoll med Kommunal biläggs protokollet.

§ 124 Månadsrapport juni, juli samt Beslut om ekonomiska
restriktioner
Ärendenummer: Vö 56/2017
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Ekonom Tommy Ledin redogör för nämndens ekonomi. Prognosen som
lades denna månad ska ses som preliminär, prognosarbetet har blivit
lidande då inte alla enhetschefer varit tillbaka efter semestern. Det har
identifierats stora risker med lagd prognos. Det finns förväntade effekter
som saknar aktiviteter och som behöver analyseras vidare. Dock är den
samlade bedömningen att det beräknade underskottet kommer att bli större
till delår 2. Det ekonomiska utfallet hittills visar att de åtgärder som
tidigare beslutats inte gett förväntat resultat. Det i kombination med att
ekonomin under sommaren blev sämre än väntat medför att prognosen
troligtvis försämras med cirka 7 miljoner kronor för hemvården.
Planerare Anna-Stina Lander redogör för sjuktalen.
Nämnden informeras om förvaltningsledningens beslut om ekonomiska
restriktioner inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Månadsrapport juni och juli
Beslut om ekonomiska restriktioner
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 125 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 267/2017
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.
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut perioden 170601-170815, delegationsbeslut avseende atteständringar juni och juli månader
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2017 samt delegationsbeslut avseende utdelning av stiftelsemedel ur Social
samfond I och Social samfond III.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 170601--170815
Delegationsbeslut avseende atteständringar juni och juli månader 2017
Utdelning av stiftelsemedel Social samfond I och Social samfond III
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 126 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
- Nämnden får information om processen kring rekrytering av ny
förvaltningschef. Den 1/9 börjar en ny person som kommer att inneha
förvaltningschefsskapet tom. den 9 februari 2018. En noggrann
introduktionsplan kommer att upprättas för att få till en bra
överlämning. Nuvarande förvaltningschef kommer att avtackas vid
septembersammanträdet.
- Nämnden får en rapport om arbetet under sommaren. Några stölder har
inträffat inom hemvården. Hemvården har löst sommaren personellt men
det har kostat. Förvaltningen har ännu inte fått all fakturering och
återkommer i delårsrapporten med mer exakthet.
Beslutsunderlag
Rapport om sommaren 2017
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 127 Information om distribution av lunchlådor
Ärendenummer: Vv 194/2016
Handläggare: Jörgen Beyron
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om att Vård- och omsorgsnämnd väster har
beslutat att Samhall blir ny distributör av lunchlådor.
Beslutsunderlag
Tidplan
Informationsbrev från Örebro kommun
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Informationsbrev från Samhall
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 128 Rapport om resultat av Medarbetarenkät
Ärendenummer: Vö 242/2017
Handläggare: Annika Sölveling
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om resultatet på förvaltningsnivå av
Medarbetarenkäten 2017 som detta år är koncentrerad till HME-frågor
(=hållbart medarbetarengagemang). HME-resultatet är lika som förra årets
vilket är positivt utifrån den turbulenta tid som varit. Även positivt att
resultatet avseende medarbetare som anser att de blivit kränkta
har halverats sedan förra undersökningen. Viktigt att använda resultatet för
att vid behov förbättra för både chef och medarbetare.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Frågor och svar
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 129 Information om ersättningsmodeller inom Vård och
omsorg
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om aktuella ersättningsmodeller inom Vård och
omsorg.
Årlig indexreglering med 2,6 %.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 130 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- För kännedom meddelas att Vård- och omsorgsnämnd väster har fattat
beslut om "Reviderade riktlinjer för ansökan om aktivitetsstöd".
- En film visas om sommarvistelse för äldre i Medevi. Alla deltagare var
väldigt nöjda med vistelsen. Det enda negativa var att anläggningen inte
var handikappanpassad.
- Nämnden vill rikta ett stort tack till planerare Anna-Stina Lander (som
tyvärr hunnit lämna mötet) som nu kommer att gå vidare till annat arbete
inom Regionen. Hon har gjort ett alldeles förträffligt arbete för nämnden
och försett nämnden med väldigt bra underlag. Nämnden önskar henne
lycka till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Reviderade riktlinjer för aktivitetsstöd
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 131 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Ordförande har skickat ut förslag på datum till höstens
kontaktpolitikerbesök. Besöket i Axberg hemvård sammanfaller med
Anhörigdagen varför datum ev. kommer att ändras för besöket,
ordförande återkommer med besked. Adress till Vivalla hemvård kommer
att mejlas ut till nämnden.
- Ett kontaktpolitikerbesök genomfördes på Skebäcksgården innan
sommaren. Besöket var mycket positivt. Boendet är bra på att anordna
fester och aktiviteter för de äldre, man samarbetar med Friskis och Svettis
som utbildar personal som sedan kan ha övningar med de äldre, man har
Stolta promenerare, en attraktiv kringmiljö m.m. På vårdavdelningarna lär
man av varandra hela tiden genom att man delger varandra goda exempel
och tips.
- Inkomna kurs- och konferensinbjudningar:
Inbjudan framtidens äldre, ersättning utgår
Inbjudan ht 2017, presidiet får gå med ersättning
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Inbjudan konferens Nyckeln till ett gott liv, ej ersättning
IVO-dagen, presidiet får gå med ersättning
Konferensprogrammet 2017, ej ersättning
Välfärdsteknik i äldreomsorgen, ej ersättning
Beslutsunderlag
Inbjudan framtidens äldre
Inbjudan ht 2017
Inbjudan konferens Nyckeln till ett gott liv
IVO-dagen
Konferensprogrammet 2017
Välfärdsteknik i äldreomsorgen
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 132 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden tillställs:
Diarieförda ärenden 2017-06-01--2017-08-15
Presidieanteckningar 2017-08-14
Samverkansprotokoll 2017-06-15
Reviderade arvodesregler
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2017-06-01--2017-08-15
Presidieanteckningar 2017-08-14
Samverkansprotokoll 2017-06-15 (4 st.)
Reviderade arvodesregler samt protokollsutdrag
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

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