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Vård- och omsorgsnämnd öster
2018-05-17
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
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Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Johan Arenius (KD), vice ordförande, kl. 14.00-15.25, §§ 78-84
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Henrik Glamsjö (M)
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Tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Margareta Jansson (S)
Ann-Katrine Jondelius (M), ersättare för Åke Pernefalk (M)
Håkan Ullefors (L), ersättare för Tomas Fredriksson (MP)
Christina Håkansson (KD), ersättare för Johan Arenius (KD) kl. 15.25-17.00
Närvarande ersättare
Silvia Assi (S)
Fehret Hatic (C)
Mats Bengtsson (S)
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Annika Roman, förvaltningschef
Sahra Strandberg, verksamhetschef
Eva Jöbo, verksamhetschef
Margareta Dahlén, verksamhetschef
Tommy Ledin, ekonom
Hanna Richter, planerare
Michaela Larsson, nämndsekreterare
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Paragraf 78-94

Michaela Larsson, sekreterare
Justerat den 24 maj 2018

Marie Brorson, ordförande

Åsa Johansson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 maj 2018.

§ 78 Protokollsjustering
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås den 24 maj kl. 10.30. Som ordinarie justerare
föreslås Åsa Johansson (L) med Henrik Glamsjö (M) som ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska ske den 24 maj. Åsa Johansson (L) utses till
ordinarie justerare med Henrik Glamsjö (M) som ersättare.

§ 79 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Inga ändringar genomförs i ärendelistan.
Beslut
Nämnden beslutar
-Ärendelistan godkänns.
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§ 80 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.

§ 81 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Kristina Håkansson (KD) framför en fråga gällande den nya
dataskyddsförordningen, GDPR, som nu träder i kraft den 25 maj. Önskar
en redogörelse från verksamheterna för vad som är gjort så att GDPR
uppfylls utifrån arbetsgivaraspekt och som mottagare av det.
Svar kommer att återges på nämndsammanträdet den 7 juni som en egen
punkt.
-Åsa Johansson (L) framför en fråga gällande maten på Brolyckan och vem
det är som ansvarar för maten när det är skolan som bistår med den. Eva
Jöbo framför att det är kostverksamheten som ansvarar för maten och att
all mat som serveras är näringsvärdeberäknad. Detta är noga framtaget i
samråd med dietist Stina Engelheart.

§ 82 Reviderad budget Vård och omsorg 2018
Ärendenummer: Vö 362/2017
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Programnämnd Social välfärd har fattat beslut angående revidering av
budget som påverkar driftsnämnderna inom Vård och omsorg. Det handlar
om överförda resultat 2017, ombudgetering till följd av flytt av
medarbetare till KSF samt kompensation för ökad friskvårdsersättning.
Beslutsunderlag
Reviderad budget 2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anta reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.
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Ej deltagande i beslut
Moderaterna, Liberalerna samt Sverigedemokraterna avstår från att delta i
beslutet.

§ 83 Delårsrapport 1 med prognos
Ärendenummer: Vö 178/2018
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 1 är den första prognostiserade rapporten under
2018 för Vård- och omsorgsnämnd öster där nämndens förutsättningar för
att nå ekonomisk måluppfyllelse för året redovisas. Utifrån beslutad
verksamhetsplan och budget 2018 för Vård- och omsorgsnämnderna drivs
en rad olika aktiviteter med syfte att erbjuda en trygg och god omsorg, ett
gott utbud av hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter samt
anhörigstöd.
Ett antal åtgärder är påbörjade för att skapa bättre förutsättningar för att nå
ekonomi i balans för alla delar av verksamheten.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 - 2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Vård- och omsorgsnämnd öster fastställer delårsrapport med prognos 1
för 2018.
- Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
- Trots vidtagna åtgärder bedömer nämnden att nämnden inte kommer att
klara att nå en ekonomi i balans 2018. Därför gör nämnden bedömningen
att det finns ett behov av agerande från Programnämnd social välfärd.
Nämndens behandling
Ordförande föreslår en mer specificerad formulering till den sista
beslutspunkten med tillägg om att behovet av agerande kommer preciseras
i ett enskilt ärende till juninämnden, vilket nämnden bifaller.
Yrkande
Anders Brandén (M) deltar i beslutet men vill lämna ett särskilt yttrande
beträffande den sista beslutspunkten, som han läser upp, till protokollet.
Proposition
Moderaterna beviljas att lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Vård- och omsorgsnämnd öster fastställer delårsrapport med prognos 1
för 2018.
- Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
- Trots vidtagna åtgärder bedömer nämnden att nämnden inte kommer att
klara att nå en ekonomi i balans 2018. Därför gör nämnden bedömningen
att det finns ett behov av agerande från Programnämnd social välfärd vilket
preciseras i ett enskilt ärende till juninämnden.
Särskilt yttrande
Moderaterna lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

§ 84 Ekonomi i balans
Handläggare: Eva Jöbo, Margareta Dahlén, Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna redovisar åtgärder för hur verksamheterna ska nå en
ekonomi i balans. Hemvården ser ut att klara av sommaren med en liten
andel bemanningssjuksköterskor. Återrapport till nämnden i augusti hur
utfallet blev. Sjuksköterskepaketet har genererat i en positiv effekt där en
utvärdering kommer att ske efter sommaren för att redogöra resultatet av
satsningen till nämnden. Vad gäller vård- och omsorgsboenden har
genomslagskraften med sjuksköterskepaketet inte räckt till. Krävs
bemanningsföretag för att få sommaren säkrad. Kravet på heltid kan vid
viss rekrytering generera i oönskad effekt, exempelvis att vissa sökande
avstår från att söka på grund av kravet på heltid. Frågan om heltidskrav tas
till kommande ordförandeberedning.
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.
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§ 85 Redovisning av tidigare beslutade åtgärder för en
budget i balans
Ärendenummer: Vö 178/2018
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
I årsberättelsen 2017 var en av beslutspunkterna i Vård- och
omsorgsnämnd öster, Förvaltningschef får i uppdrag att redovisa tidigare
beslutade åtgärder för en budget i balans, och vilka effekter dessa gett, i
samband med Delår 1-2018 på majnämnden, vilket redogörs för i detta
dokument. Det handlar primärt om åtgärder och effekter kopplat till de
beslut som nämnden fattat, se bilaga.
Beslutsunderlag
Redovisning av tidigare beslutade åtgärder för en budget i balans
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för egenregins
förutsättningar/ansvar i förhållande till externa aktörer, i enlighet med
punkt Åtgärder för en budget i balans, och redovisa till nämnden i juni.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 86 Åtgärder för en budget i balans
Ärendenummer: Vö 219/2018
Handläggare: Marie Brorson; Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Ordförande föredrar en muntlig redogörelse till nämnden gällande
utarbetandet av den handling som presenteras i samband med
juninämnden. Handlingen baseras på utvalda områden utifrån olika
ekonomiska effekter.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 87 Delegationsrätt för verksamhetscheferna under
begränsad tid
Ärendenummer: Vö 218/2018
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningens socialt ansvariga samordnare (SAS),
Maria Eck, slutar sin tjänst inom Örebro kommun den 13 maj och
tillträdande SAS, Marie-Louise Hammar, tillträder sin anställning den 6
augusti varför delegationsrätt under angiven period och område behöver
tillfalla verksamhetscheferna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Verksamhetscheferna får delegation för beslut om rapportering ska
bedömas som ett allvarligt missförhållande för perioden 13 maj till 5
augusti.
- Verksamhetscheferna får delegation för beslut om anmälan till IVO av
allvarligt missförhållande för perioden 13 maj till 5 augusti.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 88 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 53/2018
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.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut april månad
Atteständringar april månad
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
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- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 89 IVO- beslut
Handläggare: Annika Roman; Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning
Beslut har inkommit från IVO avseende en lex Sarah-anmälan angående
hemtjänst natt, Norrcity. IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta
några ytterligare åtgärder. Nämnden får information om ärendet.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO, 2018-04-25
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 90 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning
Muntlig information från förvaltningschefen.
Det pratas väldigt lite om grunduppdraget för vård- och
omsorgsförvaltningen, att sätta individen i centrum och utgå därifrån. En
god arbetsmiljö är nyckeln till framgång, det ger en bättre kvalité och kan
på sikt komma att generera i en bättre, stabiliserad, ekonomi. Trygga
medarbetare ger trygga individer. Vi måste tillbaka till grunduppdraget och
satsa på våra medarbetare.
Beslut
Nämnden beslutar
-Informationen tas till protokollet.
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§ 91 Information från ordförande
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
- Ordförande informerar kring den säkerhetsutbildning som erbjuds
förtroendevalda inför valet 2018, Kommunfullmäktige står för arvoden
samt förlorad arbetsinkomst.
Beslut
Nämnden beslutar
-Informationen tas till protokollet.

§ 92 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från
deltagande i kurser/ konferenser.
Inkomna rapporter/ kursinbjudningar
- Inbjudan till kunskapsseminarium, fredag 18 maj 10-12 i Rådhuset,
anmälan senast den 14 maj.
-Anders Brandén (M) Redogör för ett besök på Nordost. Återger även
kring Vårdvandringsbesök med sjuksköterskor.
- Henrik Glamsjö (M) informerar om ”Vetenskapens värld – om
åldringsvården i Sverige” som finns att tillgå på SR P1.
-Kontaktpolitikerbesök på Nattorganisationen redovisas.
Beslut
Nämnden beslutar
-Informationen tas till protokollet.

§ 93 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Handläggare: Michaela Larsson
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom
Diarieförda ärenden 2018-04-01--2018-04-31.
Presidieanteckningar 2018-05-04.
Samverkansprotokoll 2018-05-08 - utkommer som senast den 15 maj.
Månadsrapport boendesamordning april 2018
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Beslut
Nämnden beslutar
-Informationen tas till protokollet.

§ 94 Svar på övriga frågor
Handläggare: Sahra Strandberg; Hanna Richter
Ärendebeskrivning
Förvaltningen besvarar nedanstående frågor från nämnd 2018-04-12
- Bemanning nattetid, Hemvården och huruvida man i dagsläget åker
sjuksköterska/ undersköterska i bilarna.
- Hantering av HBTQ-plan
Hanna Richter informerar kring handlingsplanen och vad Vård- och
omsorgsförvaltningen har genomfört utifrån de krav som ställs. Viktigt
med återkoppling från förvaltningen till nämnden. Förvaltningen får i
uppdrag att se över befintliga planer.
- Samverkansprotokollen måste bifogas nämndutskick. Samtliga protokoll
från 2018. Rutiner måste följas gällande justering.
Beslut
Nämnden beslutar
-Informationen tas till protokollet.
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