Vv 26/2017

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd väster
2017-02-09
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats:
Dojan höger, 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)
Mujo Hoso (S)
Per Danielsson (KD)
Christina Dicksen (C)
Lisbeth Lund (V)
Ewy Eriksson (M)
Anette Carlsson (M)
Helena Eklund (SD)
Lennart Eriksson (L)
Tjänstgörande ersättare
Carmen Cristofor (M)
Närvarande ersättare
Kerstin Holm (S)
Lars Jakobsson (C)
Annette Jansson (S)
Övriga
Camilla Andersson
Karin Geisler
Eva Jöbo
Margareta Dalén
Anna-Stina Lander
Tommy Ledin
Sara Andersson

ersätter Stefan Nyström (MP)

§§ 1 - 4

områdeschef
nämndadministratör
områdeschef
områdeschef
planerare
ekonom
planerare
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Paragraf 21-33

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 16 februari 2017.

Gunhild Wallin (C), ordförande

Ewy Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 februari
2017.

§ 21 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar utse Ewy Eriksson (M) att justera
dagens protokoll med Lennart Eriksson (L) som ersättare den 16 februari
2017.

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

§ 23 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.
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§ 24 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

§ 25 Årsberättelse 2016
Ärendenummer: Vv 461/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Vård och omsorg redovisar ett samlat ekonomiskt underskott för 2016 med
28,5 mnkr. Därmed bedöms driftsnämnden inte fullgjort sitt ekonomiska
uppdrag från kommunfullmäktige genom den verksamhet som bedrivits
under året. Åtgärder har vidtagits under året som förbättrat resultatet, dock
utan att ekonomisk balans uppnåtts. Resultatet ska jämföras med bokslutet
för 2015 som visade på ett underskott på 72,5 mnkr. Den ekonomiska
förflyttningen som har gjorts under året är mycket kraftig i positiv riktning.
Utvecklingsaktiviteter och planerade aktiviteter har i huvudsak utförts under
året. Dock har vissa aktiviteter inte prioriterats med anledning av att årets
fokus varit på att få en ekonomi i balans.
Brukarundersökningsresultatet visar på bibehållna nivåer för både
förebyggande verksamheter och hemvårdens verksamheter. För vård- och
omsorgsboendena visar dock resultatet på viss försämring jämfört med både
föregående års mätningar och rikssnittet för offentlig utförare.
Medarbetarenkätresultaten visar för förebyggande och vård- och
omsorgsboendena på goda resultat jämfört med föregående år. Hemvårdens
verksamheter uppvisar ett försämrat resultat, vilket bedöms bero på det
pågående förändringsarbetet.
Ekonom Tommy Ledin redogör för justeringar gjorda efter utskick av
årsberättelsen.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2016 Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Vård- och omsorgsnämnd väster fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Nämnden antar reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag, 1
865 tkr flyttas från nämnd Väster till Öster till följd av korrigering av
avstämning mot ram.
3. Nämnden begär hos Programnämnd social välfärd att justera ramarna
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mellan Vård- och omsorgsnämnderna enligt reviderad budget.
4. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 5 475 tkr till 2017
avseende överförda resultat för intraprenaderna utifrån resultatbedömning.
5. Utifrån 2016 års utfall kräver nämnden ett fortsatt aktivt arbete för att nå
en ekonomisk balans för hemvården enligt fastställd åtgärdsplan.
6. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Yrkande
Lisbeth Lund (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet.
Lennart Eriksson (L) meddelar att Liberalerna avstår från att delta i beslutet.
Helena Eklund (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i
beslutet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
1. Vård- och omsorgsnämnd väster fastställer den justerade årsberättelsen
för 2016.
2. Nämnden antar reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag,
1 865 tkr flyttas från nämnd Väster till Öster till följd av korrigering av
avstämning mot ram.
3. Nämnden begär hos Programnämnd social välfärd att justera ramarna
mellan Vård- och omsorgsnämnderna enligt reviderad budget.
4. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 5 475 tkr till 2017
avseende överförda resultat för intraprenaderna utifrån resultatbedömning.
5. Utifrån 2016 års utfall kräver nämnden ett fortsatt aktivt arbete för att nå
en ekonomisk balans för hemvården enligt fastställd åtgärdsplan.
6. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Lisbeth Lund (V), Lennart Eriksson (L) och Helena Eklund (SD) deltar
inte i beslutet.

§ 26 Reviderad budget
Ärendenummer: Vv 367/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Efter att beräkningar har genomförts hur mycket respektive enhet ska ta del
av finansiering av internränta, kompensation för löneöverhäng, hemvårdens
påverkan av den organisatoriska förflyttningen samt övriga mindre
justeringar behöver det tas ett nytt beslut kring dessa förändrade ramar inom
Vård och omsorgs båda nämnder.
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Beslutsunderlag
Reviderad budget Vård och omsorg 2017 170130
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. anta reviderad budget per enhet enligt förvaltningens förslag
2. begära hos Programnämnd social välfärd att justera ramarna mellan vård
och omsorgsnämnderna enligt reviderad budget
Yrkande
Lisbeth Lund (V) yrkar avslag till förmån för Vänsterpartiets budget i
Kommunfullmäktige.
Helena Eklund (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas
budget i Kommunfullmäktige.
Lennart Eriksson (L) yrkar avslag till förmån för Liberalernas budget i
Kommunfullmäktige.
Johanna Reimfelt (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas budget i
Kommunfullmäktige.
Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns två förslag till beslut,
förvaltningens förslag till beslut samt avslag, vilka ordförande kommer att
ställa mot varandra.
Nämnden bifaller denna propositionsordning.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Reservation
Lisbeth Lund (V) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.
Helena Eklund (SD) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.
Lennart Eriksson (L) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M) och Carmen
Cristofor (M) reserverar sig muntligt till förmån för Johanna Reimfelts (M)
yrkande.

§ 27 Månadsrapport och information om
omställningsarbetet
Ärendenummer: Vv 45/2017
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander, Camilla Andersson
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Ärendebeskrivning
Månadsrapport för januari redovisas på nämndsammanträdet.
Information om omställningsarbetet inom hemvården med bland annat
centralplanering och pågående rekrytering.
Beslutsunderlag
Månadsrapport januari 2017
Vård och omsorg -HELA- Månadsrapport januari 2017 170202
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- månadsrapporten godkänns
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 28 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 97/2017
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
Delegationsbeslut januari 2017
Atteständr till nämnd VoO Väster Jan-17
S__Vård och Omsorg_Delegation_Anmälan av delegationsbeslut_väster
jan_2017.doc
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- anmälan tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 29 Presentation av klimatstrategin
Ärendenummer: Vv 432/2015
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning
Information om kommunens nya klimatstrategi som Kommunfullmäktige
tog beslut om den 15 juni. Strategin har en tydlig målstyrning och
delmålsansvar har getts till de nämnder och kommunala bolag som är
huvudaktörer för att kommunen ska lyckas med att uppnå klimatmålen.
Arbetet för att minska klimatpåverkan omfattar dock alla, även de bolag och
nämnder som inte specifikt nämns.
Beslutsunderlag
Klimatstrategi Örebro kommun (inkl revideringar efter KS)
Klimatstrategi Örebro kommun underlagsrapport (inkl revideringar efter
KS)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 30 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Påminnelse till nämnden om begäran om intyg för förlorad arbetsförtjänst
2016. Det går att mejla intyget till: inkomstintyg@orebro.se.
Eventuella frågor gällande arvoden mejlas till: inkomstintyg@orebro.se.
Ledamöter ombeds meddela nämndadministratör vid byte av hemadress och
andra kontaktuppgifter.
Alla ledamöter har skyldighet att läsa sin orebro.se-adress.
Annonsering har skett av förfrågningsunderlaget gällande distribution av
lunchlådor.
Ett arbete pågår i Lokala pensionärsrådet väster för att skapa större
delaktighet.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd beslutar
- informationen tas till protokollet.

§ 31 Information från förvaltningen
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Områdeschef Eva Jöbo ersätter förvaltningschef Daniel Jansson
Hammargren under hans frånvaro 20170214-20170303.
Information om beslut från Arbetsmiljöverket.
Beslutsunderlag
Beslut AMV Vv 259-2016
Beslut AMV Vv 333-2016
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd beslutar
- informationen tas till protokollet.

§ 32 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser,
kommande kurser och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Inga kontaktpolitikerbesök har gjorts.
Svenska demensdagarna - för kännedom, ingen ersättning
Beslutsunderlag
SvenskaDemensdagarna2017
SvenskaDemensdagarna2017-Inbjudan
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd beslutar
- enligt förvaltningens förlag

§ 33 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar, skrivelser,
handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Protokoll samverkan vo 20170124
Presidieanteckningar 20170126
Nya ärenden januari 2016
Kontaktlista ledamöter Vård- och omsorgsnämnd väster
KPR- protokoll161205
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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