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Anna-Stina Lander

Avdelningschef

Paragraf 25–36

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 5 mars 2019

Fisun Yavas (S), ordförande

Anette Carlsson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 mars 2019
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§ 25 Protokollsjustering
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering föreslås ske den 28 februari 2019. Som ordinarie justerare
föreslås Anette Carlsson (M) med Karin Qviberg (M) som ersättare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Protokollsjustering ska ske den 28 februari 2019.
- Anette Carlsson (M) väljs till ordinarie justerare med Karin Qviberg (M) som
ersättare.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 26 Patienssäkerhetsberättelse 2018 - beslut
Ärendenummer: Hn 117/2019
Handläggare: Cecilia Lundberg, Hanna Schwager
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. Arbetet återkopplas till Hemvårdsnämnden.
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Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 27 Sammanställning av Lex Sarah-rapporter och
anmälningar 2018 - information
Ärendenummer: Hn 65/2019
Handläggare: Marie-Louise Hammar
Ärendebeskrivning

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

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

Hemvårdsnämnden beslutar;
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 28 Rehabiliterande arbetssätt - information
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning

Berit Hjalmarsson berättar om Rehabiliterande arbetssätt. Projektet har haft
fem delprojekt med utgångspunkt i den enskildes perspektiv och förenkla,
förnya och förbättra. Delprojekten är:
•
•
•
•
•

Kommunens modell
Kompetens
Organisation och medarbetare
Styrsystem och systematisk uppföljning
Välfärdsteknik, verksamhetssystem och dokumentation

Delprojekten är klara och det är nu dags att genomföra en test- och
utvecklingsfas som ska pågå till som längst 2020, för att utveckla en plan för
breddinförande.
Förslag till beslut

Förvaltingens förslag till nämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
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2. Arbetet med rehabiliterande arbetssätt återrapporteras till
Hemvårdsnämnden i samband med återrapporteringen till programnämnden.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 29 Årsberättelse Vård- och omsorg öster - beslut
Ärendenummer: Hn 42/2019
Handläggare: Hanna Richter, Ulrika Gustafsson
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.
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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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 30 Årsberättelse Vård- och omsorg väster - beslut
Ärendenummer: Hn 43/2019
Handläggare: Hanna Richter, Ulrika Gustafsson
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
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.
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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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 31 Verksamhetsplan med budget 2019 - beredning
Ärendenummer: Hn 3/2019
Handläggare: Hanna Richter, Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Beredning av Verksamhetsplan med budget 2019.
Förslag till beslut

Förvaltingens förslag till nämnden:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nämndens nästa möte.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 32 Strukturförändringsprogrammet - information
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Annika Roman berättar om Strukturförändringsprogrammet för hemvården.
Beslutsunderlag

Strukturförärningsprogrammet
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling

Nämnden kommer fram till att två ytterligare beslutssatser rörande uppföljning
av strukturförändringsprogrammet ska läggas till förvaltningens förslag.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Arbetet med Strukturförändringsprogrammet följs upp löpande i samband
med återrapportering till Programnämnd social välfärd.
3. Personalkontinuiteten följs upp.

§ 33 Onlinehandling, Karla hemvård - information
Ärendenummer: Hn 63/2019
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning

Karla hemvård kommer att börja erbjuda kunder, som enligt biståndsbeslut har
beviljad inköpsinsats, möjlighet till onlinehandling. Satsningen kommer att
bygga på kundens frivillighet och är en del av ett övergripande
utvecklingsarbete för ett rehabiliterande arbetssätt.
Beslutsunderlag

TESTPLAN 2019 inför onlinehandling Karla hemvård
Förslag till beslut

Förvaltingens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Yrkande

Ordföranden Fisun Yavas (S) yrkar att arbetet med onlinehandling ska
återrapporteras till nämnden senare under året.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
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2. Arbetet med onlinehandling återrapporteras till nämnden senare under 2019.

§ 34 Kurser/konferenser
Handläggare: Fisun Yavas kl. 11.55
Ärendebeskrivning

Inbjudan till dialogmöte om spelregler för samverkan
Inbjudan till konferens Nationella minoriteters rättigheter i Sverige
Arvode betalas inte ut i samband med detta träffar.
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 35 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Hn 3/2018
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 2019-01-10–
2019-01-31 och delegationsbeslut avseende atteständringar 2019-01-10–201901-31.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2019-01-10–2019-01-31
Atteständringar 2019-01-10–2019-01-31
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

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

Nämnden får för kännedom:
Diarieförda handlingar 2019-01-10–2019-01-31
Beslutsunderlag

Diarieförda handlingar 2019-01-10–2019-01-31
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

10 (10)

