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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 18 december 2015

Gunhild Wallin, ordförande

Anette Carlsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december
2015.

§ 135 Protokollsjustering
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- Anette Carlsson (M) utses justera dagens protokoll med Johanna
Reimfelt (M) som ersättare den 18 december.

§ 136 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga justeringar av ärendelistan.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- godkänna ärendelistan

§ 137 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.
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§ 138 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) frågar om Rex hemvårds situation. Frågan kommer
att besvaras idag av områdeschef Fredrik Bergström.

§ 139 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.
Tillsyn 2015 visar följande resultat av beslutade tillsynsområden:
1. Utskrivningsprocessen: Tillsynsområdet tillhör numera programnämnd,
därför har endast en enklare tillsyn genomförts för driftnämnden. Resultatet
visar totalt att inga brister finns i hur utskrivningsprocessen fungerar inom
driftnämndens ansvarsområde.
2. Fakturahantering: Tillsynsresultatet visar att vissa brister finns gällande
hur väl rutiner följs och fungerar vid hantering av fakturor. Bristerna i
fakturahanteringen innebär både ekonomiska konsekvenser då avgiften kan
bli för hög eller låg samt förtroendeskadliga konsekvenser för Örebro
kommun som utförare. Bristerna som är identifierade finns både för
debiteringsavdelningen rutiner och för Vård och omsorgs verksamheter
rutiner. Föreslagna åtgärder innefattar mer detaljerade och omfattande
rutiner för att säkerställa fakturahanteringen.
3. Fakturor förväxlas mellan personer: Tillsynsresultatet visar att inga
brister finns då inga förväxlade fakturor har hittats vid tillsynen.
4. Löneutbetalning kopplat till frånvaroregistrering: Tillsynsresultatet visar
att vissa brister finns gällande hur väl faktisk frånvaro stämmer överens med
registrerad frånvaro i Personec självservice. Enhetscheferna behöver
säkerställa att frånvaroregistreringar finns inlagda i Personec innan underlag
levereras till löneavdelningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Tillsynsrapport Vård och omsorg väster 2015
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Tillsynsrapport för 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Hemvården ska bidra till en tydlig samverkan med korttidsplatser och
USÖ för personer med omfattande behov.
3. Debiteringsavdelningen ska skapa en mer omfattande och detaljerad rutin
för att säkerställa fakturahanteringen avseende identifierade brister samt för
att fortsätta undvika fakturaförväxling. Delges nämnd februari 2016.
4. Vård och omsorgs verksamheter ska säkerställa befintliga rutiner för att
kvalitetssäkra leverans av debiteringsunderlag till debiteringsavdelningen.
Delges nämnd februari 2016.
5. Enhetschefer vid Vård och omsorgs verksamheter ska förbättra sina
uppföljande kontroller av registrering av frånvaro i Personec självservice
enligt befintliga lokala rutiner.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 140 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Vv 201/2015
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd väster ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden. En del av detta ansvar innebär att fastställa en
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att
den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom Vård- och omsorgs
verksamheter.
Utifrån risk- och väsentlighetsanalyserna föreslås tillsyn under 2016 utövas
inom följande tre områden; SIP-rutinen (samordnad individuell plan)
gällande multisjuka, Rutin för systematisk analys och utvärdering samt
Handbok för hantering av medarbetarenkätresultat.
Beslutsunderlag
Riskanalysrapport Vård och omsorg väster inför tillsyn 2016
Tillsynsplan 2016 Vård och omsorg väster
Tjänsteskrivelse till nämnd
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Under 2016 ska tillsyn utövas på SIP-rutinen, Rutin för systematisk analys
och utvärdering samt Handbok för hantering av medarbetarenkätresultat.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 141 Brukarundersökning
Ärendenummer: Vv 442/2015
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Planerare Anna-Stina Lander föredrar brukarundersökningen.
På hemsidan orebro.se finns fler resultat från brukarundersökningen 2015:
Start: Kommun & politik: Dokument & undersökningar: Vård & stöd:
Brukarundersökningar
Ytterligare brukarundersökningar finns på: www.socialstyrelsen.se
Beslutsunderlag
Äldre om säbo-verksamheter, Örebro, Väster - 2015
Äldre om hemtjänstverksamheter, Örebro, Väster - 2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 142 Attest 2016 inom Vård och omsorg väster
Ärendenummer: Vv 441/2015
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Ärendebeskrivning
Enligt attestreglementet för Örebro kommun, fastställt av
Kommunfullmäktige 1989-12-20, fastslås att respektive nämnd ansvarar för
den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i reglementet
iakttas och att tillämpliga attestmoment utföres (§ 2).
Både Kommunallagen och kommunens fastställda Redovisningsreglemente
förutsätter att den ekonomiska redovisningen är rättvisande, att bokföringen
sker enligt god redovisningssed samt att en tillräcklig intern kontroll
tillgodoses.
Nämnden utser besluts- och behörighetsattestanter för ett år i taget (§ 5).
Det är också viktigt att nämnden förmedlar sina krav och beskriver
innebörden av attestansvaret till berörda personer (§ 3).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse attest VoO V 2016
Attestförteckning VoO 2016 (Nov 2015).xls
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Attestanter med ersättare för perioden 2016-01-01-2016-12-31 utses
enligt bifogad förteckning.
2. Förvaltningschefen och ekonomerna har generell beslutsattesträtt för
samtliga verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltning väster och
områdescheferna har beslutsattesträtt för samtliga verksamheter inom sitt
område då ordinarie beslutsattestant eller ersättare är frånvarande alternativt
annan akut situation uppstår. Om denna rätt utnyttjas för verksamhet som
disponeras av annan beslutsattestant, ska denna omgående underrättas.
3. Uppdras åt förvaltningen att informera berörda attestanter om
attestansvarets innebörd och omfattning.
4. Förvaltningschefen delegeras ansvaret att besluta om byte av attestanter
under löpande budgetår.
5. Firmatecknare för Vård- och omsorgsförvaltning väster är
förvaltningschef med ekonomerna som ersättare.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 143 Tilläggsanslag hyreskostnader
Ärendenummer: Vv 125/2015
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Faktiska hyreskostnader och schabloner är nu uppdaterade och Vård och
omsorg erhåller ett tilläggsanslag på 2 mnkr efter justering av internhyresmodell enligt beslut i Kommunstyrelsen och Programnämnd social
välfärd. Vidare justeras driftsnämndernas hyresbudget med 5 mnkr mellan
verksamheterna Vobo och Förebyggande, vilket innebär en justering mellan
de båda driftsnämnderna med motsvarande belopp.
Beslutsunderlag
Tilläggsanslag revidering internhyresmodell november 2015, Sov 423/2015,
protokollsutdrag och tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag hyreskostnader
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. 2 mnkr fördelas till vård- och omsorgsnämnd väster i tilläggsanslag för
hyreskostnader.
2. 5 mnkr i hyresbudget flyttas från Vobo, vård- och omsorgsnämnd öster
till Förebyggande, vård- och omsorgsnämnd väster.
3. Hos Programnämnd social välfärd begärs att ramarna justeras mellan
vård- och omsorgsnämnderna enligt punkt 2 i förvaltningens förslag.
Beslut
Vård och omsorgsförvaltningen beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 144 Månadsrapport november
Ärendenummer: Vv 130/2015
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Ekonom Camilla Andersson föredrar den ekonomiska månadsrapporten
efter november 2015.
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Beslutsunderlag
Månadsrapport november nämnd december
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- månadsrapporten för november godkänns
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 145 Åtgärdsplan för ekonomi i balans, uppföljning
Ärendenummer: Vv 338/2015
Handläggare: Karin Östgren
Ärendebeskrivning
Information om arbetet för en ekonomi i balans. Förändringsprocessen går
inte så fort som hoppats, men arbetet fortsätter.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 146 Driftbudgetramar 2016
Ärendenummer: Vv 431/2015
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Programnämnd Social välfärd beslutade 151203 om driftsbudgetramar 2016
för vård- och omsorgsnämnderna. En omfördelning av programnämndens
ramanslag har gjorts mellan och inom de båda driftsnämnderna inom vård8

och omsorg. Driftsnämnderna fortsätter sitt pågående åtgärdsarbete för att
nå och behålla en ekonomi i balans under 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Driftsbudgetramar 2016
V Budget 2016 - Programområde Social Välfärd
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Driftbudgetramar för 2016 fastställs.
2. Hos programnämnd Social välfärd begärs att ramarna justeras mellan
vård- och omsorgsnämnderna enligt förvaltningens förslag.
Yrkande
Gunhild Wallin (C), Gun Carlestam Lewin (S) och Per Danielsson (KD)
yrkar bifall för förvaltningens förslag, vilket är majoritetens gemensamma
budgetförslag.
Johanna Reimfelt (M) meddelar att Moderaterna avstår från att delta i
beslutet
Lennart Eriksson (L) yrkar avslag till förmån för Liberalernas budget i
kommunfullmäktige
Lisbeth Lund (V) yrkar avslag till förmån för Vänsterpartiets budget i
programområde Social välfärd
Emil Eriksson (MP) yrkar avslag till förmån för Miljöpartiets budget i
kommunfullmäktige
Johanna Reimfelt (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet
Gunhild Wallin (C) yrkar avslag på yrkandet att lämna ett särskilt yttrande
till protokollet med hänvisning till att innehållet i det särskilda yttrandet från
Johanna Reimfelt (M) är en politisk inriktning trots att man ej deltar i
beslutet och inte en röstförklaring.
Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns fyra olika förslag till
beslut, det vill säga förvaltningens tillika majoritetens gemensamma förslag,
Liberalernas egna förslag, Vänsterpartiets egna förslag samt Miljöpartiets
egna förslag, vilka ordföranden kommer att ställa mot varandra.
Därefter kommer Johanna Reimfelts yrkande att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet att ställs under proposition.
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Nämnden bifaller denna propositionsordning
Ordförande behandlar de fyra olika förslagen, förvaltningens tillika
majoritetens gemensamma förslag, Liberalernas egna förslag,
Vänsterpartiets egna förslag samt Miljöpartiets egna förslag, ett i taget och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden yrkandet från Johanna Reimfelt (M) under
proposition och finner att nämnden avslår yrkandet att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet
Votering
Johanna Reimfelt (M) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall
till Johanna Reimfelts (M) yrkande och nej-röst innebär avslag av yrkandet.
Ja-röster lämnas av: Johanna Reimfelt (M), Lisbeth Lund (V), Ewy Eriksson
(M), Anette Carlsson (M), Emil Eriksson (MP) och Lennart Eriksson (L).
Nej-röster lämnas av: Gunhild Wallin (C), Gun Carlestam Lewin (S),
Lindha Wetterberg Gustavsson (S), Hans Lindström (S), Margareta Nylén
Pellrud (S), Mujo Hoso (S), Per Danielsson (KD), Christina Dicksen (C)
och Erica Gidlöf (KD).
Ordföranden finner att nämnden med resultatet 6 ja-röster och 9 nejröster avslår yrkandet att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
1. Driftbudgetramar för 2016 fastställs.
2. Hos Programnämnd social välfärd begärs att ramarna justeras mellan
vård- och omsorgsnämnderna enligt förvaltningens förslag.
3. Johanna Reimfelts (M) yrkande att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet avslås

Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M) och Anette Carlsson (M) avstår
från att delta i beslutet på punkterna 1 och 2.
Reservation
Lisbeth Lund (V) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Emil Eriksson (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Lennart Eriksson (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
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eget yrkande, se bilaga 1.
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M) och Anette Carlsson (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet punkt 3 till förmån för sitt eget yrkande,
se bilaga 2.

§ 147 Larmorganisationen
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Områdeschef Fredrik Bergström informerar om Larmorganisationen som är
en fristående del av Hemvården, Örebro kommun och ansvarar för all
organisation kring trygghetslarm. Den startades våren 2014 i samband med
att hemvården konkurrensutsattes genom LOV. Arbete har pågått kring
rutiner och kvalitetssäkring. Avtal kommer att tecknas med Tunstall som
kommer att ta över all administration av larmhanteringen. Med det nya
sättet att organisera det administrativa arbetet kan larmgruppen gå ned till
17 årsarbetare och därmed nå en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Larmorg till nämnden 1509
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 148 Svar på övriga frågor
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Områdeschef Fredrik Bergström svarar på Johanna Reimfelts (M) frågor om
Rex hemvårds situation. Nya scheman är gjorda till gruppen och arbetet för
en ekonomi i balans fortsätter.
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Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- svaret tas till protokollet

§ 149 Remiss om landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Vv 365/2015
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd väster Örebro kommun har tagit del av förslag till
Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Remissvaret behandlar i
huvudsak de delar av programmet som berör vård och omsorgsnämndens
perspektiv och ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Landsbygdsprogram Örebro kommun remissversion
Missiv till remiss Landsbygdsprogram Örebro kommun
Remissvar Vv 365 2015 Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Svaret godkänns och sänds till Landsbygdsnämnden, Örebro kommun
Nämndens behandling
Ärendet bereddes på nämndsammanträdet 20151112
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 150 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 446/2015
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, det vill säga att
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delegera beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på
delegation ska anmälas till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut avslut rekrytering november 2015
Delegationsbeslut avskrivning av osäkra fodringar
Delegationsbeslut attestförändringar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- anmälan tas till protokollet
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 151 Förvaltningschefens information
Handläggare: Karin Östgren
Ärendebeskrivning
Ingen ytterligare information.

§ 152 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Information till nämndledamöterna gällande inlämnande av intyg av
förlorad arbetsinkomst.
Beslutsunderlag
Information om intyg
Tidsplanen
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen tas till protokollet
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§ 153 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Flera ledamöter har deltagit på Programnämnd Social välfärds öppna
dialogmöte 24/11 samt 30/11 2015, gällande redovisning av
medborgarundersökning som gjorts "Så här vill vi ha det som äldre".
Det framkom skillnader i åsikter mellan yngre äldre och äldre äldre. En
annan skiljelinje ligger i inställning till teknik. Ytterligare en aspekt är att de
som redan har hemvård är mer positiva än de som inte har hemvård.
Presidieledamöterna Johanna Reimfelt (M) och Gun Carlestam Lewin (S)
var på IVO-dagen, som Inspektionen för vård och omsorg arrangerade.
Ivo finansieras från Socialdepartementet. Tidigare har IVO utfört statisk
tillsyn av verksamheterna, numera gör de dynamisk tillsyn som fokuserar på
brukarnas upplevelser. Ivo önskar ha ett samspel med verksamheterna.
Annette Jansson (S) har varit på en föreläsning gällande Örebro kommun
som finskt förvaltningsområde.
Det finns fem nationella minoriteter varav sverigefinnar är ett. Örebro
kommun ingår i ett finskt förvaltningsområde. Den enskilde har rätt att få
förskola och äldreomsorg delvis på finska.
Beslutsunderlag
Öppen dialog om Sveriges bästa äldreomsorg - sammanfattning och rapport
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 154 Diarieförda ärenden, kurser, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslutsunderlag
Ivo-rapporten På väg att snabbare verkställa beslut
Samverkansprotokoll 151103
Samverkansprotokoll 151117
Samverkansprotokoll 151201
Diarieförda ärenden november 2015
Presidieanteckningar
14

Beslut
Vård och omsorg väster beslutar
- informationen tas till protokollet
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