Protokoll

Vbn 12/2019

Vårdboendenämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-02-14
14:00–17:00
Karlslundsgården

Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Jenny Thor (S)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Susanne Andersson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Fehret Hatic (C)
Erica Gidlöf (KD)
Lisbeth Forsberg (KD)
Henrik Glamsjö (M)
Ewy Eriksson (M)
Henrik Johansson (L)
Helena Eklund (SD)

§§ 10-25
§§ 10-25
§§ 10-25
§§ 10-25
§§ 10-25
§§ 10-25
§§ 10-16
§§ 10-25
§§ 10-25
§§ 10-25
§§ 10-25
§§ 10-25

Tjänstgörande ersättare
Silvia Assi (S)
ersätter Jonathan Östling (S) §§ 10-25
Ann Ekblom (S)
ersätter Roni Vilén (S) §§ 10-25
Benjamin Amandu Samura Kamara (KD) ersätter Erica Gidlöf §§ 17-25
Daniel Dahlén (V)
ersätter Louise Ornell (V) §§ 10-25
Närvarande ersättare
Jessika Edetun Falk (C)
Åke Pernefalk (M)
Jonna Färm (L)

§§ 10-25
§§ 10-25
§§ 10-25

Övriga
Annika Roman
Erica Gunnarsson
Ylva Blix
Marie-Louise Hammar
Hanna Richter
Ulrika Gustafsson
Margaretha Gunhamre
Ulrika Lindgjerdet

Förvaltningschef
Arbetsterapeut MAR
Sjuksköterska MAS
Socialt ansvarig samordnare
Planerare
Ekonom
Representant Kommunal
Representant Kommunal
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Paragraf 10–25

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 28 februari 2019.

Gunhild Wallin (C), ordförande

Ann-Katrine Jondelius (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 mars 2019.
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§ 10 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin kl. 14.00
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering föreslås ske den 28 februari 2019. Som ordinarie justerare
föreslås Ann-Katrine Jondelius (M) med Henrik Glamsjö (M) som ersättare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
1. Protokollsjustering ska ske den 28 februari.
2. Ann-Katrine Jondelius (M) väljs till ordinarie justerare med Henrik Glamsjö
(M) som ersättare.
Beslut

Nämnden beslutar:
1. Protokollsjustering ska ske den 28 februari.
2. Ann-Katrine Jondelius (M) väljs till ordinarie justerare med Henrik Glamsjö
(M) som ersättare.

§ 11 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Ärendelistan godkänns.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 12 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Inget jäv anmäls.

§ 13 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls.

3 (11)

ÖREBRO

Protokoll

§ 14 Patientsäkerhetsberättelse 2018
Ärendenummer: Vbn 106/2019
Handläggare: Erica Gunnarsson, Ylva Blix 14.10-14.50
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelsen 2018 sammanfattar Vård- och
omsorgsförvaltningens och Förvaltningen för funktionshindrades arbete med
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga.
Patientsäkerhetsberättelsen presenteras under fyra huvudrubriker;
- Struktur – beskriver organisation, ansvar och arbetssätt i Örebro kommun.
- Process - beskriver de åtgärder som genomförts under året för att förbättra
identifierade brister.
- Resultat/Analys – beskriver resultatet av arbetet under året och analys av
detta.
- Mål och Strategier för 2019.
Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för arbetet med de förbättringsområden som anges i
Patientsäkerhetsberättelsen 2018.
Beslut

Nämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för arbetet med de förbättringsområden som anges i
Patientsäkerhetsberättelsen 2018.

§ 15 Sammanställning Lex Sarah-rapporter och
anmälningar 2018
Ärendenummer: Vbn 43/2019
Handläggare: Marie-Louise Hammar kl. 14.50-15.10
Ärendebeskrivning

Marie-Lousie Hammar, Socialt ansvarig samordnare, berättar om de Lex Sarahrapporter som upprättats under 2018.
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Förslag till beslut

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

Nämnden beslutar:
Informationen tas till protokollet.

§ 16 Tillsynsplan 2019 - beslut
Ärendenummer: Vbn 4/2019
Handläggare: Ida Frödén kl. 15.10-15.15
Ärendebeskrivning

Vårdboendenämnden ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden. En del av detta ansvar innebär att fastställa en
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att den
ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom Vårdboendenämndens
ansvarsområde.
Under 2018 har två risk- och väsentlighetsanalyser genomförts. Den första
riskanalysen genomfördes av det interna processteamet för intern kontroll.
Den andra riskanalysen genomfördes tillsammans med dåvarande vård- och
omsorgsnämndernas presidier och förvaltningens ledningsgrupp.
Utifrån risk- och väsentlighetsanalyserna föreslås tillsyn under 2019 utövas
inom följande tre områden. Det första området för tillsyn föreslås vara
kontaktmannaskap där den totala riskbedömningen gav riskvärde 3 (medel
sannolikhet för inträffande och betydlig konsekvens). Det andra området för
tillsyn föreslås vara övertidsanvändning där den totala riskbedömningen gav
riskvärde 4 (medel sannolikhet för inträffande och betydlig konsekvens).
Område nummer tre som föreslås för tillsyn är korttidsvikarieanskaffning där den
totala riskbedömningen gav riskvärde 3 (medel sannolikhet för inträffande och
betydlig konsekvens).
Beslutsunderlag

Förslag till Tillsynsplan 2019 – Plan för uppföljning av intern kontroll dnr Vbn
4/2019
Förslag till beslut

Förvaltingens förslag till nämnden:
- Under 2019 utövas tillsyn på kontaktmannaskap, övertidsanvändning samt
korttidsvikarieanskaffning.
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Beslut

Nämnden beslutar:
- Under 2019 utövas tillsyn på kontaktmannaskap, övertidsanvändning samt
korttidsvikarieanskaffning.

§ 17 Årsberättelse Vård- och omsorg öster - beslut
Ärendenummer: Vbn 33/2019
Handläggare: Hanna Richter, Ulrika Gustafsson kl. 15.30-15.40
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnd öster har inom verksamhetsmålen bidragit till
kommunens utveckling 2018 på många sätt. Förvaltningen har höga ambitioner
för utvecklingen av äldreomsorgen.
Samtidigt finns förbättringsutrymme inom flera målområden. Nämnden
uppnår, likt tidigare år, inte målet om en ekonomi i balans.
Vård- och omsorgsnämndernas ekonomiska utfall 2018 visar på en negativ
budgetavvikelse om -86,7 mnkr (-86,6 mnkr inklusive ianspråktagande av
intraprenadernas överförda resultat) sett till hela förvaltningen. Det underskott
som förvaltningen som helhet har haft under flera år härrör från
hemvårdsverksamheten och grundar sig i olika orsaker som har belysts såväl i
hemvårdsutredningen som i tidigare uppföljningar.
Vård- och omsorgsnämnd öster redovisar en negativ budgetavvikelse på -61,1
mnkr och samma avvikelse redovisas inklusive ianspråktagande av
intraprenadernas överförda resultat. Vård- och omsorgsboende visar en positiv
budgetavvikelse på 0,6 mnkr och hemvårdsverksamheten avviker negativt med
-64,6 mnkr. Därutöver redovisar utvecklingsenheten en positiv budgetavvikelse
på 2,7 mnkr.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2018 Vård- och omsorgsnämnd öster
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
1. Nämnden fastställer Årsberättelse för vård- och omsorgsnämnd öster för
2018.
2. Nämnden ansöker hos Programnämnd social välfärd om överföring av
resultat till 2019 enligt särskilda regler med avdrag för hemvårdens underskott.
3. Nämnden ansöker hos Programnämnd social välfärd om överföring av
intraprenadernas resultat till 2019.
4. Nämnden ansöker om överföring av kvarvarande investeringsanslag på
(väster 656 tkr) (öster 2 552 tkr) till 2019 och att investeringsanslaget fördelas
lika mellan Hemvårdsnämnd och Vårdboendenämnd.
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5. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Beslut

Nämnden beslutar:
1. Nämnden fastställer Årsberättelse för vård- och omsorgsnämnd öster för
2018.
2. Nämnden ansöker hos Programnämnd social välfärd om överföring av
resultat till 2019 enligt särskilda regler med avdrag för hemvårdens underskott.
3. Nämnden ansöker hos Programnämnd social välfärd om överföring av
intraprenadernas resultat till 2019.
4. Nämnden ansöker om överföring av kvarvarande investeringsanslag på
(väster 656 tkr) (öster 2 552 tkr) till 2019 och att investeringsanslaget fördelas
lika mellan Hemvårdsnämnd och Vårdboendenämnd.
5. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.

§ 18 Årsberättelse Vård- och omsorg väster - beslut
Ärendenummer: Vbn 34/2019
Handläggare: Hanna Richter, Ulrika Gustafsson kl. 15.40-15.50
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnd väster har inom verksamhetsmålen bidragit till
kommunens utveckling 2018 på många sätt. Förvaltningen har höga ambitioner
för utvecklingen av äldreomsorgen.
Samtidigt finns förbättringsutrymme inom flera målområden. Nämnden
uppnår, likt tidigare år, inte målet om en ekonomi i balans.
Vård- och omsorgsnämndernas ekonomiska utfall 2018 visar på en negativ
budgetavvikelse om -86,7 mnkr (-86,6 mnkr inklusive ianspråktagande av
intraprenadernas överförda resultat) sett till hela förvaltningen. Det underskott
som förvaltningen som helhet har haft under flera år härrör från
hemvårdsverksamheten och grundar sig i olika orsaker som har belysts såväl i
hemvårdsutredningen som i tidigare uppföljningar.
Vård- och omsorgsnämnd Väster redovisar en negativ budgetavvikelse på -25,6
mnkr (-25,5 mnkr inklusive ianspråktagande av intraprenadernas överförda
resultat). Den förebyggande verksamheten visar en positiv budgetavvikelse på
2,9 mnkr, vård- och omsorgsboende avviker negativt med -0,6 mnkr (-0,5
mnkr inklusive ianspråktagande av intraprenadernas överförda resultat) och
hemvårdsverksamheten avviker negativt med -26,1 mnkr.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2018 Vård- och omsorgsnämnd öster
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
1. Nämnden fastställer Årsberättelse för vård- och omsorgsnämnd väster för
2018.
2. Nämnden ansöker hos Programnämnd social välfärd om överföring av
resultat till 2019 enligt särskilda regler med avdrag för hemvårdens underskott.
3. Nämnden ansöker hos Programnämnd social välfärd om överföring av
intraprenadernas resultat till 2019.
4. Nämnden ansöker om överföring av kvarvarande investeringsanslag på
(väster 656 tkr) (öster 2 552 tkr) till 2019 och att investeringsanslaget fördelas
lika mellan Hemvårdsnämnd och Vårdboendenämnd.
5. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Beslut

Nämnden beslutar:
1. Nämnden fastställer Årsberättelse för vård- och omsorgsnämnd väster för
2018.
2. Nämnden ansöker hos Programnämnd social välfärd om överföring av
resultat till 2019 enligt särskilda regler med avdrag för hemvårdens underskott.
3. Nämnden ansöker hos Programnämnd social välfärd om överföring av
intraprenadernas resultat till 2019.
4. Nämnden ansöker om överföring av kvarvarande investeringsanslag på
(väster 656 tkr) (öster 2 552 tkr) till 2019 och att investeringsanslaget fördelas
lika mellan Hemvårdsnämnd och Vårdboendenämnd.
5. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.

§ 19 Verksamhetsplan med budget 2019 - beredning
Ärendenummer: Vbn 5/2019
Handläggare: Hanna Richter, Ulrika Gustafsson kl. 15.50-16.35
Ärendebeskrivning

Beredning av Verksamhetsplan med budget 2019.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2019 Vårdboendenämnden
Förslag till beslut

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

Nämnden beslutar:
-Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 20 Arbetsordning och rutiner för nämnden - beslut
Ärendenummer: Vbn 3/2019
Handläggare: Gundhild Wallin kl. 16.35-16.40
Ärendebeskrivning

För att få driftsnämndens arbete att fungera smidigt och bra i samverkan med
förvaltningen är bifogad arbetsordning något som både politiker och
tjänstemän ska sträva efter att följa.
Beslutsunderlag

Arbetsordning och rutiner för Vårdboendenämnden Änr: Vbn 3/2019
Förslag till beslut

Förvaltingens förslag till nämnden:
- Arbetsordning och rutiner för Vårdboendenämnden antas.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Arbetsordning och rutiner för Vårdboendenämnden antas.

§ 21 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman kl. 16.40-16.50
Ärendebeskrivning

Information om pågående renovering av Vintrosahemmet.
Förslag till beslut

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

Nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 22 Information från ordförande
Handläggare: Gunhild Wallin kl. 16.50-16.55
Ärendebeskrivning

Information om Anmälan om personalrepresentanter i nämnden från Kommunal.
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Förslag till beslut

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

Nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 23 Kurser/konferenser
Handläggare: Gunhild Wallin kl. 16.55
Ärendebeskrivning

Inbjudan till dialogmöte om spelregler för samverkan
Inbjudan till konferens Nationella minoriteters rättigheter i Sverige
Arvode betalas inte ut i samband med dessa träffar.
Information om kommande utbildningsdag den 21 mars på Scandic Grand.
Inbjudan kommer.
Förslag till beslut

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

Nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 24 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vbn 4/2018
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 2019011020190131 och delegationsbeslut avseende atteständringar 20190110-20190131.
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Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 20190110-20190131
Atteständringar 20190110-20190131
Förslag till beslut

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

Nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 25 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar
Handläggare: Gry Andersson
Ärendebeskrivning

Nämnden får för kännedom:
Månadsrapport boendesamordning
Diarieförda handlingar 20190110-20190131
Beslutsunderlag

Månadsrapport boendesamordning
Diarieförda handlingar 20190110-20190131
Förslag till beslut

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

Nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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