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Paragraf 51-67

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 20 april 2016

Gunhild Wallin, ordförande

Anette Carlsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 april 2016.

§ 51 Protokollsjustering
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- utse Anette Carlsson (M) att justera dagens protokoll med Ewy Eriksson
(M) som ersättare den 20 april 2016.

§ 52 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- godkänna dagordningen
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§ 53 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.

§ 54 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.

§ 55 IT-plan 2016-2018
Ärendenummer: Vv 134/2016
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 som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Ärendet bereddes på föregående nämndsammanträde 20160316.
Beslutsunderlag
2016 IT-plan VO
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. IT-plan 2016-2018 för Vård- och omsorg antas
2. IT-planen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering
Beslut
Vård- omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 56 Uppföljning av tillsynsrapport 2015
Ärendenummer: Vv 185/2014
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Målet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten är
ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och rutiner.
Vid tillsynsrapporten 2015 togs beslut om att ett antal åtgärder skulle vidtas
och delges nämnden februari 2016. Denna rapport sammanfattar de vidtagna
åtgärderna.
Åtgärder har vidtagits vid debiteringsavdelningen i syfte att säkersäkra
rutiner och minska antalet förekommande brister vid fakturahantering. Vård
och omsorgs verksamheter har följts upp i mars 2016 där samtliga
enhetschefer har fått uppge hur de lokala rutinerna följs på enheten och hur
enheten säkerställer att rutinen följs. Sammanfattningsvis görs bedömningen
att de lokala rutinerna är säkerställda både gällande frånvaroregistrering och
leverans av korrekt debiteringsunderlag.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport Tillsyn 2015 Vård och omsorg väster
Protokollsutdrag december 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Information om vidtagna åtgärder utifrån tillsynsresultat 2015 tas till
handlingarna
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 57 Patientsäkerhetsberättelse 2015
Ärendenummer: Vv 74/2016
Handläggare: Inga Blomstrand, Cecilia Lundberg
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver de övergripande mål och strategier
som funnits i Örebro kommun under 2015. Den presenterar strukturer i det
systematiska förbättringsarbetet och den ansvarsfördelning som finns och de
särskilda funktioner med spetskompetens som finns i verksamheten. Den
presenterar processen för utredning av klagomål, synpunkter, vårdskador
och den samverkan som sker mellan olika vårdgivare och olika utförare för
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att utveckla patienters och närståendes delaktighet.
De målområden som varit prioriterade under 2015 är: rehabilitering, god
läkemedelsbehandling, vård och omsorg av personer med demenssjukdomar
och kognitiv svikt, god vård vid livets slut, psykisk ohälsa och
riskförebyggande hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Nämnden fastställer patientsäkerhetsberättelsen för 2015.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 58 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 169/2016
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
Avslut rekryteringar mars 2016
Atteständr till nämnd VoO Väster Mars -16
S__Vård och Omsorg_Delegation_Anmälan av delegationsbeslut_väster
mar 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 59 Samråd detaljplan för del av Pedagogen
Ärendenummer: Vv 133/2016
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan gällande
fastigheten Pedagogen 7 som är en del av före detta Karlslundsskolan. Vårdoch omsorgsförvaltningen har inga verksamheter i det berörda området.
Planen syftar till att utöka byggrätten för vård och bostäder inom kvarteret
Pedagogen samt att säkerställa en tillgänglig gång- och cykelväg till
förskolan i kvarteret.
Beslutsunderlag
Pedagogen_checklista konsekvens- och behovsbedömning
Pedagogen_planbeskrivning_SAMRÅD
Pedagogen_plankarta (A1) SAMRÅD
Pedagogen_Samrådsblankett
Förslag till yttrande från Vård- och omsorgsnämnd väster: Pedagogen 7
(Karlslund)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. förvaltningens förslag till yttrande antas som Vård- och omsorgsnämnd
västers eget
2. yttrandet överlämnas till Byggnadsnämnden
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 60 Information om kost för äldre
Handläggare: Jörgen Beyron, Monica Igelström
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Ärendebeskrivning
Kostchef Jörgen Beyron och enhetschef Monica Igelström föredrar och
svarar på frågor om den vegetariska kosten för äldre.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 61 Månadsrapport mars 2016
Ärendenummer: Vv 75/2016
Handläggare: Maria Nordström, Mohammed Barkhad, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Redogörelse för månadsrapporten efter mars månad 2016.
Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2016 VÄSTER
presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- månadsrapporten för mars 2016 godkänns
Yrkande
Lennart Eriksson (L) meddelar att Liberalerna avstår från att delta i beslutet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

Lennart Eriksson (L) och Carina Johansson (L) deltar inte i beslutet.
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§ 62 Åtgärdsplan för ekonomi i balans, uppföljning
Ärendenummer: Vv 338/2015
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar 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

§ 63 Förvaltningschefens information
Ärendenummer: Vv 437/2015
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om kommunens kvalité i korthet och arbetet
med resultaten. Det är en ny lagstiftning för utskrivningsklara. Utredning i
hemmet kommer innebära utbildning för personal senare under året.
Förvaltningens krisledningsplan är med som information till nämnden.
Beslutsunderlag
Krisledningsplan
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 64 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ingen information.

§ 65 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Grupp 1 har besökt Löwenhjelmska huset i Mellringe. En intraprenad där
hälften av de boende är demenssjuka, och andra hälften somatiskt
sjuka. Omprövingskravet är kännbart för verksamheten. De har många
aktiviteter för de äldre, både individuella och för grupp. En arbetsledande
sjuksköterska på varje våning vilket underlättar kontakten med anhöriga.
Grupp 3 har besökt Elgströmska huset i Mellringe. Vård- och
omsorgsboendet har återgått till kommunal verksamhet efter att tidigare
varit i extern regi. Språkkunskaperna hos personalen har förbättrats efter
insatser. Personalen föreslår en extra personal per arbetspass för att klara
sjukskrivningar, ett annat förslag är att ha årsarbetstid för att kunna klara
arbetstoppar. Det finns aktiviteter för de äldre, bland annat läsecirkel och
pub. De boende har möjlighet att få mat på natten. Personalen föreslår en
kiosk på boendet som trivselfaktor för de äldre. Personalen upplever att de
inte räcker till att ha utevistelser för de äldre och de önskar ha en dagcentral
på boendet.
Grupp 2 har besökt Älvtomta hemsjukvård. Personal är bekymrad över
resursfördelningsmodellen och patientsäkerheten. Informationen gällande
Älvtomta hemsjukvård på orebro.se är bristfällig. Personalen nöjd med sitt
arbetssätt där de har en gemensam bas som de åker ut ifrån.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 66 Diarieförda ärenden, kurser, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
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Ärendebeskrivning
Anmälan för deltagande i Seminariet Tema: Styra mot jämställdhet 19 maj
tas upp nämndsammanträdet.
Övriga kurser/konferenser är för kännedom.
Beslutsunderlag
Protokoll extra samverkan Saco 20160315
Protokoll samverkan 20160329
Diarieförda ärenden mars 2016
Presidieanteckningar 20160404Inbjudan Seminarium 19 maj
inbjudan till konferens om kontaktmannaskap inom äldreomsorgen uppdat
2, 22 april
Införa heltid ett kvalitetsprojekt, 3 maj
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 67 Svar på övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor att besvara.
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