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Justerat den 28 april 20 15

Utl ~~

Gunhild Wall in, ordförande

Lisbeth Lund (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 april2015.

§ 18 Protokolljustering
Beslut
Justering 2 8 april kl. 15.3 O
Ordinarie: Lisbeth Lund (V)
Ersättare: Ewy Eriksson (M)

§ 19 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Ärendelistan godkänns.

§ 20 Anmälan av jäv
Beslut
Ingajäv anmäls.

§ 21 Revision - Granskning av kommunens trygghetslarm
Ärendenummer: Vö 201/2014
Handläggare: Monika Gustavsson
Ärendebeskrivning
Information om Vård- och omsorgsnämnd östers svar till stadsrevisionen i
mars kring revision trygghetslarm.
stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
kommunens trygghetslarm. Trygghetslarm är ett larm kopplat till
telefonen. En person med trygghetslarm kan med en enkel tryckning på
larmknappen komma i kontakt med larmgruppens personal dygnet runt och
larmgruppens personal kan komma hem till den larmande för att hjälpa.
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stadsrevisionens uppfattning är att Vård- och omsorgsnämnd öster i allt
väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende trygghetslarm
och åtgärdandet av larm, även om granskningen påvisar vissa
utvecklingsområden.
Vård- och omsorgsnämnd öster antog på sitt sammanträde den12mars
förvaltningens redovisning av vilka åtgärder nämnden har för avsikt att
vidta utifrån de uppgifter som framkommit i revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport Trygghetslarm, 2014-12-08
Översikt av antal larm, januari 2015
Vård- och omsorgs östers svar kring revision av trygghetslarm, 2015-02-12
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar

- Enligt förvaltningens förslag.

§ 22 Arbetsordning och rutiner för nämnden
Ärendenummer: Vv 71/2015
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
För att få driftsnämndens arbete att fungera smidigt och bra i samverkan
med förvaltningen är har ett antal punkter tecknats ner i dokumentet
"Arbetsordning och rutiner för driftsnämnd Vård- och omsorgsnämnd
väster".

Ärendet har tidigare beretts i nämnden i februari och mars 2015. Ärendet
har kompletterats angående ledamöternalersättarnas hantering av post
utifrån "Riktlinjer för posthantering inom Örebro kommun".
Beslutsunderlag
Arbetsordning och rutiner för nämnden, 2015-04-15
Riktlinjer för posthantering inom Örebro kommun (KS 730/2013)
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

- Arbetsordning och rutiner för nämnden antas.
Beslut
Nämnden beslutar
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- Enligt ordförandes förslag.

§ 23 lntraprenadavtal Löwenhjelmska 2.0
Ärendenummer: Vv 25/2015
Handläggare: Karolina Samuelsson

Ärendebeskrivning
Ärendet anmäldes för beredning Il mars 2015.
Nuvarande avtalsperiod för intraprenader löper ut och ansökningsperiod
pågår för 2015-2017. Förvaltningens enheter har fått information om
möjligheten och ett antal enheter har lämnat in ansökningar om att få gå
vidare som intraprenader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Förslag till intraprenadavtal
Riktlinje för intraprenad 2.0
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
l. Löwenhjelmskas ansökan om att få ingå intraprenadsavtal godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal samt också i
dialogmöten med respektive enhet gå igenom riktlinjer och förutsättningar
för planering och uppföljning av enheten under perioden.
3. Intraprenaden skall som tidigare linjemässigt tillhöra områdeschefen för
berört område. Om två områdeschefer berörs skall en av dem utses ha
formellt chefsansvar.

Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 241ntraprenadavtal Demenscentrum 2.0
Ärendenummer: Vv 24/2015
Handläggare: Karolina Samuelsson

Ärendebeskrivning
Ärendet anmäldes för beredning Il mars 2015 .
Nuvarande avtalsperiod för intraprenader löper ut och ansökningsperiod
pågår för 2015-2017. Förvaltningens enheter har fått information om
möjligheten och ett antal enheter har lämnat in ansökningar om att få gå
vidare som intraprenader.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Förslag till intraprenadavtal
Riktlinje för intraprenad 2.0
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
l. Demenscentrums ansökan om att få ingå intraprenadsavtal godkänns.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal samt också i
dialogmöten med respektive enhet gå igenom riktlinjer och förutsättningar
för planering och uppföljning av enheten under perioden.
3. Intraprenaden skall som tidigare linjemässigt tillhöra områdeschefen för
berört område. Om två områdeschefer berörs skall en av dem utses ha
formellt chefsansvar.

Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 25 Verksamhetsplan och budget 2015
Ärendenummer: Vv 125/2015
Handläggare: Karalina Samuelsson, områdeschefer

Ärendebeskrivning
Ärendet anmäldes för beredning i mars 2015.
Ledningsgruppen för Vård och omsorg äger processen kring upprättande
av Verksamhetsplan med budget 2015 för vård- och omsorgsförvaltningen.
Ledningsgruppen har utarbetar ett förslag till verksamhetsplan.

..

.· ,,

Förvaltningens huvudsakliga uppdrag är att tillhandahålla individuell vård
och omsorg, hälsofrämjande och förebyggande tjänster samt anhörigstöd.
Stora delar av förvaltningens verksamhet håller god kvalitet men
utmaningarna framåt är stora och ytterligare förbättringar behövs.
Dessutom behöver förvaltningen prioritera arbetet med att vara en attraktiv
arbetsgivare för att klara kommande kompetensförsörjning. Stora delar av
förvaltningens verksamhet är konkurrensutsatt och att klara av att anpassa
driften till de ersättningsnivåer som gäller innebär stora förändringskrav.
För att skapa förutsättningar måste förvaltningen lägga stor kraft på
ekonomisk omställning för att över tid nå en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan och budget 2015 inkl. justering 2015-04-15
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
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l. Justerad verksamhetsplan med budget 2015 för Vård- och
omsorgsnämnd väster fastställs.

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma med den fullständig
indikatorlista samt indikatorkatalog.
3. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Nämndens behandling
Nämnden framför önskemål om en redovisning på majnämnden avseende
prestationsmedeL
Yrkande
Ordförande Gunhild Wallin (C), Per Danielsson (KD) och Hans Lindström
(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, vilket är majoritetens
gemensamma budgetförslag.
Per-Anders Lundin (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån
för Moderatemas förslag till budget 2015 lagd i kommunfullmäktige.
Lennart Eriksson (FP) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån
för Folkpartiets förslag till budget 2015 lagd i kommunfullmäktige.
Lisbeth Lund (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för
Vänsterpartiets förslag till budget 2015 lagd i kommunfullmäktige och
Programnämnd social välfärd.
Emil Eriksson (MP) meddelar att Miljöpartiet avstår från att delta i
beslutet.
Proposition
Ordförande föreslår att majoritetens, (C), (KD) och (S):s, yrkande först
ställs under proposition.
Därefter föreslås att vardera (M), (FP) och (V):s yrkanden ställs under
proposition.
Nämnden bifaller denna propositionsordning.
Ordförande ställer först proposition på (C), (KD) och (S):s yrkade bifall till
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Därefter ställer ordförande yrkanden från respektive (M), (FP) och (V)
under proposition och finner att nämnden avslår dessa.
Beslut
Nämnden beslutar således:
l. Justerad verksamhetsplan med budget 2015 för Vård- och
omsorgsnämnd väster fastställs.
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2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma med den fullständig
indikatorlista samt indikatorkatalog.
3. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Deltar ej i beslutet:
Emil Eriksson (MP) deltar ej i beslutet.
Reservation
Per-Anders Lundin (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M), Lennart
Eriksson (FP), Carina Johansson (FP), och Lisbeth Lund (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden och lämnar in en
skriftlig reservation vardera.

§ 26 IT -investeringsplan 2015-2018 för Vård och omsorg
Ärendenummer: Vv 121/2015
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Sverige ska bli världsbäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Örebro kommun ska bidra till det utifrån målsättningen: - Enklare vardag
för privatpersoner och företag- Smartare och öppnare förvaltning stödjer
innovation och delaktighet - Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
IT ska ses som en möjliggörare för utveckling av kommunens service.

Planen beskriver:
Vård- och omsorgs pågående arbete med de möjligheter som
digitaliseringen för med sig.
· Behov av utveckling
· Ambitioner inför framtiden
· Samt prioritering för 2015
I förteckningen beskrivs således rena pågående arbeten och kommande
arbeten, men även den ambitionsnivå Vård och omsorg har inför framtiden.
PM3 är den modell Örebro kommun har beslutat ska stödja förvaltning och
utveckling av IT i de processer som nyttjar teknologin. Vård och
omsorgs IT -plan beskriver önskvärd utveckling av teknologin inom
befintliga objekt men även ambitioner som kommer att utvecklas till objekt
att komplettera objektfamiljen med. Planen är framtagen av Vård- och
omsorgs arbetsutskott för !T-frågor, beredd i ledningsgruppen Vård- och
omsorg.
Ärendet har tidigare beretts i nämnden 11 mars 2015. Därefter har planen
kompletterats med avsnittet 3. 7 - Ledningssystem för kvalitet.
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Beslutsunderlag
IT-plan 2015-2018
Tjänsteskrivelse till nämnd
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
l. IT -investeringsplan 2015-2018 för Vård- och omsorg antas
2. IT -investeringsplanen överlämnas till Programnämnd social välfärd för
vidare handläggning i de delar som inte avser Vård och omsorg.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 27 Månadsrapport mars
Ärendenummer: Vv 130/2015
Handläggare: Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Nämnden får en aktuell rapport ekonomiuppföljning. Nämnden får
dessutom en fördjupad information gällande kostnader och aktiviteter kring
utskri vningsklara.
Utfallet inklusive periodiseringar av kända kostnader och intäkter till och
med mars uppgår till277 mnkr. Dessutom har justeringar gjorts avseende
Myndighetsutövningen som tillhör programnämnden fr.o.m. 2015. Utfallet
skajämföras med l 034 mnkr som nämndemas ramar uppgår till. Utfallet
motsvarar 26,79 procent vilket skajämföras med riktvärdet för Vård och
omsorg 23,96 procent. Differensen motsvarar ett ackumulerat underskott
på cirka -29 mnkr för perioden januari - mars.
Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
- Nämnden godkänner rapporten och informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 28 Rapport från Ädelgården
Ärendenummer: Vv 137/2014
8

Handläggare: Margareta Dahlen, Marita Fritz
Ärendebeskrivning
Nämnden får en rapport om läget på Ädelgården samt information om hur
man arbetat vidare med omstrukturering av organisationen. Några av de
åtgärder som genomförts är att nattpersonalen har börjat arbeta även
kvällar. Mer städning uträttas. Utbildning och handledning utifrån
värdegrunder och ökad delaktigheten med de boende har genomförts.
Arbetsterapeutens tjänst har utökats och en aktivitetsgrupp ansvarar för
regelbundna aktiviteter m.m.
Beslutsunderlag
Rapportering (140404)
Utredning (140513) (140908).
Beslut (140826) (140929) (150304)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar

- Informationen tas till protokollet.

§ 29 Förvaltningschefens information
Handläggare: Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Aktuell information från förvaltningschefen.

Färdigställande verksamhetsplanering och budget
· Mall för enheternas verksamhetsplan klar
· Mall för framtida månadsarapport under fådigställande
· Ledar- och utvecklingsforum tema ekonomi
·Upprättande av varumärkeskarta för Vård och omsorg
· Beslut i programnämnd om åtgärdspaket rörande utskrivningsklara
·Beslut i programnämnd rörande prestationsmedel
·Sveriges bästa äldreomsorg- även medarbetamas bild kommer att
efterfrågas
·Redovisning av ej verkställda beslut på permanent boende och
korttidsvård
Karolina Samuelsson meddelar att hon till midsommar kommer att avsluta
sitt förordnande som förvaltningschef då hon fått ett nytt arbete på
Gotland.
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Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar

- Enligt förvaltningens förslag.

§ 30 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Information om inbjudningar till div. konferenser föreläsningar.
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar

- Enligt förvaltningens förslag.

§ 31 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 140/2015
Handläggare: Agneta Falke
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, dvs. att delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på delegation
ska anmälas till nämnd.
Beslutsunderlag
Atteständringar under mars 2015-03-01 - 2015-03-31. Dnr Vv 431/2014
Sammanställning utdelning av medel ur Social Samfond III
Avsked från anställning Vv 153/2015
Sammanställning rekryteringar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

l. Anmälan tas till protokollet.
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen iörldaras omedelbart justerad.

§ 32 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Gunbild Wallin

Ärendebeskrivning
Rapport från "Kunskapsdag om sociala investeringar". Flera av nämndens
ledamöter deltog.
Beslutsunderlag
Presentationerna om bakgrund och utvärdering av sociala investeringar
kommer att delges nämnden digitalt i efterhand.
Förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 33 Inkomna skrivelser
Handläggare: Agneta Fal ke

Ärendebeskrivning
En sammanställning över inkomna skrivelser till förvaltningen under
perioden 2015-03-02- 2015-04-02 redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning av nya ärenden 15-03-02 - 15-04-02
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
- Anmälan tas till protokollet.

Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.
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~moderaterna
Yrkande
Ärende 6
"Verksamhetsplan med budget 2015"

Vård- och omsorgsnämnd Väster
Örebro Kommun
20150415

Ett tryggt Örebro med en stark välfärd
Att utreda brott och gripa brottslingar är polisens uppgift, men kommunen har en
möjlighet och därmed en skyldighet att både förebygga och lindra konsekvenserna av
brott.
Örebro kommun behöver arbeta aktivt förebyggande för att förhindra att unga faller ned
i kriminalitet. V år fältgrupp gör ett bra arbete men är idag överbelastade och har svårt
att hjälpa alla unga på glid. Vi vill bygga upp en ny och större organisation runt
fältassistenterna med fältgrupper i alla utsatta områden. Det skapar en bättre
igenkänning och tillit hos unga, samtidigt som fältassistenterna ges tillfälle att
identifiera och stödja de unga som är mest utsatta.
Hemmet borde vara en trygg plats för alla. Så är det tyvärr inte idag. Många blir istället
kränkta, slagna och hotade tilllivet av den man bor tillsammans med. Barn kan växa
upp i familjer där pappa slår mamma och mamma är rädd för pappa. Det är något varje
del av vårt samhälle måste motverka. Kommunala Centrum mot våld i nära relationer
måste prioritera bland människor som utsätts för våld i hemmet och tvingas tyvärr
skicka hem några utan hjälp. Kvinnohuset, som drivs ideellt, har också svårt att klara av
att hjälpa alla som är i behov av deras hjälp.
Samhället får aldrig svika den som lever i en destruktiv relation. Den som försökt lämna
den som slår ska aldrig vara tvungen att återvända till den personen. Det behövs därför
breda insatser för att se till att alla omedelbart ges hjälp att lämna en relation där det
förekommer våld. Kommunen måste garantera hjälp inom 24 timmar.
Vi vill också ge ÖBO i uppdrag att ställa 5 %av sin lägenhetsomsättning till
kommunens förfogande för socialt arbete. Lägenheterna ska bland annat användas som
boende åt kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer.
En stark välfärd håller ihop samhället. Örebroarna ska vara trygga med att det finns
någon som stöttar när man inte klarar av att stå själv. Kommunen måste vara den hand
som sträcks ut när andra inte finns till hands.
Det är viktigt att de utredningar som socialtjänsten gör utförs skyndsamt och med god
kvalitet. Många socialsekreterare larmar om att det är svårt att genomföra sitt uppdrag
med den arbetsbelastning som finns idag. Vi vill öka resurserna för att avhjälpa den
situationen för att alla utsatta ska få det stöd de behöver.

~moderaterna
Vi måste även minska inslagen av sociala problem och missbruk i vårt offentliga rum.
Det är därför angeläget att ta ett initiativ för att det civila samhället med dess ideella
föreningar ska ta större ansvar för dagverksamhet för hemlösa och missbrukare. Vi vill
också ha en dialog med polisen för att på ett bättre sätt se till att den lokala
ordningsstadgan om att förbudet mot alkoholförtäring på offentlig plats efterlevs.
Örebro kommun måste bli bättre på att arbeta förebyggande mot människor i
utanförskap. Ju tidigare en person på glid får hjälp, desto mindre insatser behövs för att
hon/han ska hamna på rätt köl igen. En övergång till egen försörjning är den mest
effektiva åtgärden för att minska sociala problem.
Örebro kommun behöver satsa mer på att motverka missbruk. Förutom den personliga
tragedin för den drabbade och de närstående innebär ett missbruk också stora kostnader
för samhället. En heroinmissbrukare kostar samhället i genomsnitt 1,2 miljoner per år.
Örebro kommun ska utöka sitt uppsökande arbete för att hjälpa fler missbrukare in i
vård och behandling. Kommunen ska också agera aktivt för att minska antalet
människor som går från bruk av droger till missbruk.
Vi är skyldiga de äldre mycket. De har byggt upp det välstånd och den välfård vi idag
tar för given. Det är därför självklart att våra äldre ska leva i trygghet och värdighet.
Tyvärr är det alldeles för ofta väldigt många olika medarbetare ur hemtjänsten som
besöker våra äldre. Detta leder till att man upplever en otrygghet eftersom att man inte
hinner lära känna och få förtroende för den personal som besöker en i hemmet innan det
återigen är dags att få besök av en ny person. Nya Moderaterna vill därför att antalet
medarbetare som våra äldre kommer i kontakt med ska mätas och årligen minska.
Vi vill även förbättra ledarskapet inom såväl hemtjänst som vårdboenden och låta de
närmast verksamheten få större inflytande. Vi vill att fler verksamheter ska övergå i
intraprenad, samt genomföra en kartläggning av ledarskapskompetensen hos
arbetsledarna i verksamheten.
En viktig rättvisefråga är att Örebro är tryggt och tillgängligt för alla. Vi vill fortsätta
arbetet för att öka tillgängligheten för örebroare med funktionsnedsättning.
Det är viktigt att de föreningar som får bidrag från kommunen delar grundläggande
samhällsvärderingar som laglydighet, tolerans och alla människors lika värde. Vi vill
därför genomföra värdegrundsinspektioner av Örebros föreningar.
Måltiderna är för många något positivt som bryter av och är en av dagens höjdpunkter.
Det gäller inte minst för våra äldre. Det är därför viktigt att maten är god och
välsmakande. Maten måste dessutom se god ut och lukta gott. Vi vill utveckla äldres
möjligheter att själva välja den mat man vill ha och tycker om.
Den nedskärning som socialdemokraterna genomförde på nattsjuksköterskorna visar sig
nu i organisationen. De nattsjuksköterskor som finns kvar har svårt att hinna göra sitt
jobb, och de som blir drabbade är de äldre som är i störst behov av vård och omtanke.
Det är tydligt att verksamheten behöver större resurser.
En av demokratins inneboende paradoxer är att den måste tolerera dem som vill
avskaffa den. Det betyder aldrig att våld får accepteras som politisk metod. En

~moderaterna
demokrati har rätt att skydda sig själv mot dem som inte ställer upp på dess spelregler. I
Örebro har brottsbejakande politiska organisationer som Revolutionära fronten
lokalavdelningar och Svenska Motståndsrörelsen styrs enligt uppgift från en kommun i
länet. Enligt Mona Olsson, vänsterpartistiskt kommunalråd i Norrköping, har också
sympatisörer till Islamska Staten försökt rekrytera i Örebro.
I danska Århus har man ett lyckat projekt mot just denna typ av radikalisering bland
unga, den så kallade Århus-modellen. Projektet utgår ifrån att de människor som
radikaliseras från början har känt ett missnöje och en frustration över sin egen
livssituation. Genom att identifiera de, framförallt unga människor, som befinner sig i
början av en radikaliseringsprocess och hjälpa dem till ett bättre liv kan processen
stoppas.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

För Moderaternas rupp i Vård- och omsorgsnämnd Väster
{
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Per-Anders Lundin (M)

YRKAN DE/RESERVATION
2015-04-15

Vård- och omsorgsnämnd väster

Ärende 6 Vv 125/2015
Verksamhetsplan och budget 2015
Folkpartiet Liberalerna yrkar avslag till punkterna 1-5 till förmån
för egna ramar och prioriteringar som inte innehåller
omprövningskrav tillika sparförslag utan totalt 42 miljoner mer för
Programnämnd Social välfärd. Dessa är framförda och lagda i
Folkpartiet Liberalernas Välfärdsbudget 2015 i Kommunfullmäktige
17-18 december 2014.
Om Folkpartiet Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika
en reservation till förmån för eget budgetförslag.

För
Folkpartiet Liberalerna i Örebro kommun

Lennart Eriksson

Örebro 15 april 2015 I Reservation I Vård- och Omsorgsnämnd väster

§8 Verksamhetsplan med budget 2015

- Jag reserverar mig till förmån för Vänsterpartiets
eget budgetförslag, ”Rättvisare Örebro – en trygg
och glad rättvis stad”.

För Vänsterpartiet
Lisbeth Lund

