Vv 49/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd väster
2016-08-31
Datum:
Klockan: 14:00 – 16:45
Plats:
Dojan norr, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Gun Carlestam Lewin (S)
Johanna Reimfelt (M)
Lindha Wetterberg Gustavsson (S)
Hans Lindström (S)
Margareta Nylén Pellrud (S)
Per Danielsson (KD)
Christina Dicksen (C)
Lisbeth Lund (V)
Ewy Eriksson (M)
Anette Carlsson (M)
Josefin Pettersson (SD)
§§ 101-108
Stefan Nyström (MP)
Lennart Eriksson (L)
Tjänstgörande ersättare
Annette Jansson (S)
Carina Johansson (L)

ersätter Mujo Hoso (S)
ersätter Josefin Pettersson (SD) §§ 109-119

Närvarande ersättare
Kerstin Holm (S)
Lars Jakobsson (C)
Carmen Cristofor (M)
Ewa Sohlborg (V)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Karin Geisler, nämndadministratör
Eva Jöbo, områdeschef
Camilla Andersson, områdeschef
Margareta Dalén, områdeschef
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Anna-Stina Lander, planerare
Tommy Ledin, ekonom
Jörgen Beyron, kostchef
Malin Sandell, planerare
Johanna Viberg, utvecklingschef
Maria Nordström, ekonom
Paragraf 101-119

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 13 september 2016.

Gunhild Wallin (C), ordförande

Lisbeth Lund (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 14 september
2016.

§ 101 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar utse Lisbeth Lund (V) att justera
dagens protokoll med Stefan Nyström (MP) som ersättare.

§ 102 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar godkänna ärendelistan.

§ 103 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
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Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.

§ 104 Uppdaterade intraprenadavtal
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Intraprenadavtalen inom Vård- och omsorgsförvaltningen föreslås
uppdateras.
Beslutsunderlag
Uppdaterat intraprenadavtal Demenscentrum 2015-2017
Uppdaterat intraprenadavtal Löwenhjelmska 2015-2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Uppdaterade intraprenadavtal med Löwenjelmska och Demenscentrum
godkänns.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 105 Månadsrapport
Ärendenummer: Vv 75/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Redogörelse för månadsrapporten för juli 2016.
Beslutsunderlag
Månadsrapport juli 2016
Nämnd PPT VÄSTER Månadsrapport juli 2016
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- månadsrapporten godkänns
Yrkande
Lennart Eriksson (L) meddelar att Liberalerna avstår från att delta i beslutet.
Lisbeth Lund (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Lennart Eriksson (L) och Lisbeth Lund (V) deltar inte i beslutet.

§ 106 Reviderad budget
Ärendenummer: Vv 431/2015
Handläggare: Maria Nordström
Ärendebeskrivning
Reviderad budget 2016.
Beslutsunderlag
Reviderad budget Vård och omsorg 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Vård- och omsorgsnämnd väster antar reviderad budget per enhet enligt
förvaltningens förslag
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) meddelar att Moderaterna avstår från att delta i
beslutet.
Lennart Eriksson (L) meddelar att Liberalerna avstår från att delta i beslutet.
Stefan Nyström (MP) meddelar att Miljöpartiet avstår från att delta i
beslutet.
Lisbeth Lund (V) meddelar att Vänstern avstår från att delta i beslutet.
Josefin Pettersson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att
delta i beslutet.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M), Lennart
Eriksson (L), Stefan Nyström (MP), Lisbeth Lund (V) och Josefin
Pettersson (SD) deltar inte i beslutet.

§ 107 Ekonomi i balans, uppföljning
Ärendenummer: Vv 338/2015
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren, Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Information om arbetet för en ekonomi i balans.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 108 Ny hemvårds- och HSL-organisation
Ärendenummer: Vv 222/2016
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
I arbetet med att nå ekonomi i balans arbetar förvaltningen med att
organisera verksamheten på ett effektivt sätt. Hemvården har behov av att
anpassas och ett förslag på ny Hemvårds- och HSL-organisation inom
hemvården föreligger. Den nya organisationen föreslås starta den 1 januari
2017.
Beslutsunderlag
Riskanalys Hemvården 160810
RAPPORT ny hemvårdsorganisation
Genomlysning driftledar och assistentuppdraget
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Centraliserad rehabiliterings- hälso- och sjukvårdsorganisation i hemvården
(2)
Protokoll samverkan 20160816
Avdelningschefer till hemvården
Arbetsmaterial uppdragshandling EC 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ny hemvårds- och HSL-organisation inom hemvården fastställs.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) yrkar på en återremiss.
Lennart Eriksson (L), Stefan Nyström (MP) och Lisbeth Lund (V) yrkar
bifall till Johanna Reimfelts (M) yrkande.
Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Per Danielsson (KD) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Gunhild Wallin (C) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Josefin Pettersson meddelar att Sverigedemokraterna avstår från deltar i
beslutet.
Om Johanna Reimfelts (M) yrkande om återremissen avslås yrkar Johanna
Reimfelt (M) och Stefan Nyström (MP) avslag av förvaltningens förslag,
Lennart Eriksson (L) yrkar bifall för förvaltningens förslag och Lisbeth
Lund (V) avstår från att delta i beslutet.
Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns två olika förslag till
beslut, det vill säga förvaltningens tillika majoritetens gemensamma förslag
och förslag om återremiss. Ordföranden kommer ställa förslaget om att
frågan ska avgöras idag mot att inte göra det. Därefter kommer ordföranden
ställa det bifallna förslaget mot avslag.
Nämnden bifaller denna propositionsordning.
Ordförande ställer förslaget att frågan ska avgöras idag under proposition
och finner att nämnden bifaller förslaget.
Därefter ställer ordförande förvaltningens förslag under proposition och
finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Josefin Pettersson (SD) och Lisbeth Lund (V) avstår från att delta i beslutet.
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Reservation
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M) och Stefan
Nyström (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för yrkandet
om återremiss, se bilaga 1.

§ 109 Prisupphandling leverans av lunchlådor
Ärendenummer: Vv 194/2016
Handläggare: Eva Jöbo, Jörgen Beyron
Ärendebeskrivning
Uppdrag har getts till områdeschef och kostchef inom kostverksamheten
inom Förebyggande verksamheten att se över möjligheten till annan
leverantör då det bedöms att det är kostnadsdrivande och ineffektivt att
omvårdnadspersonal levererar lunchlådor.
Leveransförfrågan har gått till Combud och Vuxam, vilka båda har
resulterat i beskedet att ingen av dessa leverantörer kan åta sig varken
volymerna eller kombinationen av varma och kylda lunchlådor.
Med anledning av detta föreslås att leveransen av lunchlådor går till en
prisupphandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokoll samverkan 20160503
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Leveransen av lunchlådor går till prisupphandling
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) yrkar på att förvaltningen ges i uppdrag att omarbeta
förslaget.
Gunhild Wallin (C) yrkar avslag på Johanna Reimfelts (M) yrkande.
Lisbeth Lund (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Gun Carlestam Lewin yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Per Danielsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Gunhild Wallin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns tre förslag till beslut:
förvaltningens förslag, Johanna Reimfelts (M) förslag om omarbetning och
Lisbeth Lunds (V) avslagsyrkande. Ordföranden kommer ställa
förvaltningens förslag mot Johanna Reimfelts (M) yrkande om omarbetning.
Därefter kommer ordföranden ställa det bifallna förslaget mot avslag.
Nämnden bifaller denna propositionsordning.
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Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Johanna Reimfelts (M)
yrkande och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordförande förvaltningens förslag under proposition och
finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M) och Anette Carlsson (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande, se
bilaga 2.
Lisbeth Lund (V) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande om
avslag.

§ 110 Kompletterande beslut parlamentariska gruppen för
revidering av riktlinjer för aktivitetsstöd
Ärendenummer: Vv 140/2016
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
En parlamentarisk grupp från Vård- och omsorgsnämnd väster utsågs
20160608 se över riktlinjerna för aktivitetsstöd, då de till vissa delar är
oklara, för att senare lämna förslag på reviderade riktlinjer för
aktivitetsstödet till västernämnden för beslut. De reviderade riktlinjerna
börjar gälla för 2017 års ansökningar inför 2018.
Josefin Pettersson (SD) har i efterhand inkommit med önskemål om att ingå
i gruppen.
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
- Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar utse Josefin Pettersson (SD) till
ledamot till den parlamentariska gruppen för revidering av riktlinjer för
aktivitetsstöd
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förslag
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§ 111 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 293/2016
Handläggare: Gunhild Wallin
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
Redovisning samfond
Sammanställning social samfond I väster
Väster socialfond III
S__Vård och Omsorg_Delegation_Anmälan av delegationsbeslut_väster
juni juli 2016
Atteständr till nämnd VoO Väster juni och juli -16
Delegationsbeslut juni juli 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 112 Remiss detaljplan Längbro 2:77 (Heden)
Ärendenummer: Vv 262/2016
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Samråd för detaljplan för del av Längbro 2:77 m fl (Heden).
Beslutsunderlag
1 Samrådsblankett_Heden.pdf
2 Plankarta_A1 160628.pdf
3 Planbeskrivning och fastighetsförteckning.pdf
4 Checklista konsekvens- och behovsbedömning.pdf
6 Geoteknisk undersökning.pdf
7 Bilaga 2 Miljöteknisk markundersökning och bedömning 2016-06-23.pdf
Förslag till yttrande
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Vård- och omsorgsnämnd väster antar förslaget på yttrande
2. Yttrandet överlämnas till Byggnadsnämnden
Nämndens behandling
Gunhild Wallin (C) och Christina Dicksen (C) framför behovet av
trygghetsboende i området och att det ska bifogas i yttrandet.
Nämnden bifaller att yttrandet ska justeras enligt ovanstående förslag.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
1. Vård- och omsorgsnämnd väster antar det justerade förslaget på yttrande
2. Yttrandet överlämnas till Byggnadsnämnden

§ 113 Förslag till yttrande - Planprogram för Brunnsparken
och Parkteatern (för kännedom)
Ärendenummer: Vv 132/2016
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Information om planprogram för Brunnsparken och Parkteatern och förslag
till svar. Geografiskt hör Brunnsparken till öster och ärendet beslutas på
Vård- och omsorgsnämnd öster 20160901.
Beslutsunderlag
SAMRÅD Planprogram
SAMRÅD Brunnsparken kulturmiljöinv
SAMRÅD blankett
Förslag till yttrande
Yttrande från SPF
Synpunkter Brunnsparken LPR
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 114 Detaljplan Gasklockan
Ärendenummer: Vö 272/2016
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Information om samråd för detaljplan för Gasklockan 2 m.fl. Österplan.
Ärendet beslutas på Vård- och omsorgsnämnd öster.
Beslutsunderlag
Gasklockan SAMRÅD DPL
Gasklockan SAMRÅD Planbeskrivning
Gasklockan SAMRÅD Österplan miljöutredning
Gasklockan SAMRÅD Kungörelse
Förslag till yttrande
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 115 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
I budgetarbetet framstår tydligt att arbetet med att effektivisera arbetet i hela
kommunen kommer att fortsätta. En framtida viktig del är arbetet med att
implementera som välfärdsteknologiska lösningar. Ett första steg är
nyckelfri hemtjänst.
Ny betalningsansvarslag införts troligen årsskiftet 2017/2018 alternativt
sommaren 2018. Kommer krävas en ny överenskommelse mellan Regionen
och kommunerna i länet. Stort fokus på samverkan över gränserna är
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ambitionen med den nya överenskommelsen.
Ett processarbete pågår på Bemanningsenheten. Det finns vissa problem
som måste lösas så snart som möjligt.
Arbete pågår runt kompetensförsörjning i förvaltningen och kommunen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 116 Remiss - handlingsplan för våld i nära relationer
Ärendenummer: Vv 216/2016
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning
Remissversionen av Örebro kommuns Handlingsplan mot våld i nära
relationer har inkommit till Vård- och omsorgsnämnd väster.
Under hösten 2015 och våren 2016 har en parlamentarisk styrgrupp arbetat
tillsammans med tjänstestöd från Kommunstyrelseförvaltningen för att
identifiera utvecklingsområden och formulera relevanta målsättningar.
För de politiska partierna, nämnderna, kommunala bolagen, myndigheter,
råden samt de speciellt berörda verksamheterna gäller remisstiden 16 maj
till den 15 oktober 2016.
Förslag från ledamöter till remissvaret lämnas till presidiet.
Beslutsunderlag
Följebrev Remiss
Handlingsplanvåld_KS 632_2016
Förslag på remissvar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 117 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Önskemål om utbildning/kompetensutveckling för nämndledamöterna.
Utbildningstillfället är antagligen i samband med nämnd.
Anhörigdagen är den 29 september. Ingen ersättning utgår.
invigning Trädgårdarna är den 27 september 2016. Ingen ersättning utgår.
Beslutsunderlag
Blankett nämndutbildning
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 118 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Fyra ledamöter deltog på Region Örebro läns konferens: Vad gör vård- och
omsorgsbranschen attraktiv den 27 maj. Christina Dicksen (C), Kerstin
Holm (S), Lisbeth Lund (V) och Carina Johansson (L) berättar om vård- och
omsorgscollege. Utbildningsprogrammet är på gymnasienivå och
vuxenutbildning. De arbetar med validering, ambassadörer och språkombud.
En inventering har gjorts för att se var behov finns för utbildning.
Diskussion om hur vi klarar vården i framtiden.
Gun Carlestam Lewin (S), Lindha Wetterberg Gustavsson (S) och Hans
Lindström (S) föredrar om kommunens seminarium om genderbudget där
sju av nämndens ledamöter deltog den 22 augusti.
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Lennart Eriksson (L) och Carmen Cristofor (M) föredrar om seminariet
"Män och maskuliniteter: en kort och intensiv introduktion till forskning och
politik" där de deltog den 14 juni.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet

§ 119 Diarieförda ärenden, kurser, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar samt ej verkställda beslut
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Protokoll samverkan vo 20160616
Presidieanteckningar 20160818
Nya ärenden juni juli 2016
Ej verkställda beslut kvartal 2 2016
Ej verkställda beslut Vård och omsorg
Medarbetarenkät 2016_sammanställning Vård och omsorg
Kurser
Ett gott liv på äldre dar, 9 september - de som önskar får gå med ersättning
Gränslöst samarbete, 25 oktober - de som önskar får gå med ersättning
Inbjudan Hot, våld och stresshantering Karlstad, 4 oktober - för kännedom
Nu tar vi nästa steg - inspirationsdag brukarmedverkan, 6 oktober - för
kännedom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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Bilaga 2
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