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Agneta Falke, sekreterare
Justerat den 23 februari 2015

Gunhild Wallin, ordförande

Anette Carlsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 februari
2015.

§ 18 Protokolljustering: 23 februari kl. 13.30
Beslut
Till ordinarie justerare valdes Anette Carlsson (M). Till ersättare valdes
Lennart Eriksson (FP).

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

§ 20 Anmälan av jäv
Beslut
- Inga jäv anmäls.

§ 21 Årsberättelse 2014
Ärendenummer: Vv 462/2014
Handläggare: T Henningsson, A-S Lander, O Fjellborg, S Söderberg, M
Nordström, F Bergström, M Gustavsson, M Dahlén, E Jöbo, E Liljekvist, C
Söderberg
Ärendebeskrivning
Resultatet för vård och omsorg totalt visar ett underskott på - 24,2 mnkr.
Underskottet beror till stor del på hemvården som under året blivit
konkurrensutsatt och där krav finns på ökad effektivisering. Medarbetarnas
korttidssjukfrånvaro har stannat upp och sjukfrånvaron minskar något.
Lokalerna utnyttjas effektivare men omställningar i form av uppsagda
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kontrakt har inte gett effekt under 2014. Flera av verksamhetens processer
visar på förbättring, förnyande och förenkling för de äldre men
utvecklingsarbetet medför också ett utökat utbud som kan upplevas som
svåröverskådligt. Det är för tidigt att säga vad fokuseringen av
informationsresurser till ett nytt centralt servicecenter kan betyda i form av
stöd för den som ska välja utförare i det ökade utbudet.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2014 Vård- och omsorg väster
Tjänsteskrivelse till nämnd
Bilaga 2-8
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
1. Årsberättelsen för 2014 fastställs.
2. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 7 451 tkr som
motsvarar intraprenadernas gemensamma kvarvarande driftanslag.
3. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 300 tkr outnyttjat
investeringsanslag 2014.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att nå en ekonomi i balans 2015.
5. Enheter med åtgärdskrav, enligt bilaga 1, ska påvisa en förbättrad
ekonomi 2015.
Yrkande
Ordförande yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Johanna Reimfelt (M) anmäler för moderaternas grupp i Vård- och omsorg
väster att de inte deltar i beslutet samt önskar lämna ett särskilt yttrande.
Rasmus Holmberg (MP) anmäler att miljöpartiet inte deltar i
beslutspunkterna 4-5, men tillstyrker förvaltningens förslag i punkt 1-3.
Lennart Eriksson (FP) anmäler att folkpartiet inte deltar i beslutet.
Lisbeth Lund (V) anmäler att vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande föreslår att beslutspunkterna delas upp till beslut genom att först
ställa beslutspunkterna 1-3 under proposition och därefter beslutspunkterna
4-5.
Nämnden bifaller denna propositionsordning.
Ordförande ställer först proposition på beslutspunkterna 1-3 och finner att
nämnden bifaller detta.
Därefter ställer ordförande beslutspunkterna 4-5 under proposition och
finner att nämnden även bifaller dessa punkter.
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Slutligen ställer ordförande moderaternas begäran om att lämna ett särskilt
yttrande under proposition och finner att nämnden godkänner detta.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Årsberättelsen för 2014 fastställs.
2. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 7 451 tkr som
motsvarar intraprenadernas gemensamma kvarvarande driftanslag.
3. Hos Programnämnd social välfärd begärs överföring av 300 tkr outnyttjat
investeringsanslag 2014.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att nå en ekonomi i balans 2015.
5. Enheter med åtgärdskrav, enligt bilaga 1, ska påvisa en förbättrad
ekonomi 2015.
6. Nämnden godkänner att moderaterna får lämna ett särskilt yttrande.
Deltar ej i beslutet:
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M), Lennart
Eriksson (FP) samt Lisbeth Lund (V) deltar ej i beslutet. Rasmus Holmberg
(MP) deltar ej i beslutet punkt 4-5.

§ 22 Arbetsordning och rutiner för nämnden
Ärendenummer: Vv 71/2015
Handläggare: Gunhild Wallin, Karolina Samuelsson
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".
Beslutsunderlag
Arbetsordning och rutiner för driftsnämnd Vård- och omsorgsnämnd väster
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till nämnden
- Ärendet anmäls för beredning.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt ordförandes förslag.
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§ 23 Verksamhetsplan för kontaktpolitiker 2015
Ärendenummer: Vv 472/2014
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Under förra mandatperioden var nämnden indelad i ett antal
kontaktpolitikergrupper som besökte olika verksamheter. Syftet med
kontaktpolitikerbesöken var att ha samtal/dialog mellan politikerna i
nämnden och de anställda. Enheten som besöktes presenterade sin
verksamhet. De delade med sig av goda exempel samt redovisade områden
som man har problem med eller som behöver utvecklas. Genom besöken
fick nämnden en bild av hur verksamheten bedrivs och dess förutsättningar.
Efter besöket gav kontaktpolitikergruppen en kort redovisning på
nästkommande nämndmöte. Ordförande föreslår att nämnden även denna
mandatperiod delar in sig i kontaktpolitikergrupper och besöker/har dialog
med verksamheterna i förvaltningen. Indelning i grupper, arbetsordning etc.
har diskuterats på ordförandeberedning och presidium och återkommer nu
för beslut i nämnden.
Ärendet har tidigare beretts på nämnden den 14 januari 2015.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för kontaktpolitiker Vård- och omsorg väster
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till beslut
- Verksamhetsplan för kontaktpolitiker för Vård- och omsorg väster
fastställs.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt ordförandes förslag.

§ 24 Information om ansökan om stadsbidrag och
redovisning avseende personligt ombud
Ärendenummer: Vv 390/2014
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Det är programnämnd Social välfärd som är beslutsfattande myndighet men
i och med att stadsbidrag numera utgår skall driftsnämnden göra en
redovisning i ärendet.
Beslutsunderlag
Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014 - Länsstyrelsen
Förordning 2013-522 - Svensk författningssamling
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 25 Förvaltningschefens information
Handläggare: Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Nämnden får en kort information om revisionsrapporten - Granskning av
biståndshandläggning inom äldreomsorgen samt om ej verkställda beslut
kvartal 4, 2014, Vv 155/2014.
Nämnden informeras också om aktuellt förarbete med verksamhetsplanering
och budget, sommarrekryteringar av sjuksköterskor, ledardagar tema
utveckling, Lex Sarah, kvalitetsledningssystem, samt utskrivningsklara från
USÖ.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 26 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Information om deltagare, innehåll och upplägg under utbildningsdagarna
för nämnden den 11-12 mars.
Information om utvecklingsarenans utbildningar.
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till beslut
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt ordförandes förslag.
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§ 27 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 72/2015
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
Delegationsbeslut i pärm som cirkulerar på nämndmötet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 28 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.

§ 29 Inkomna skrivelser
Handläggare: Agneta Falke
Ärendebeskrivning
En sammanställning över inkomna skrivelser till nämnden perioden 2015
01-07 t o m 2015-02-03 redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna skrivelser
Beslut
- Anmälan tas till protokollet.
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~moderatema
Särskilt yttrande
Ärende 4

Vård och omsorg väster
Örebro Kommun
11 februari 2015

"Årsberättelse 2014"

Ett tryggt Örebro håller ihop.
Vi är skyldiga de äldre mycket. De har byggt upp det välstånd och den välfärd
vi idag tar för given. Det är därför självklart att våra äldre ska leva i trygghet
och värdighet.
Tyvärr är det alldeles för ofta så att det är 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 Moderatema 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 därför 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
funktionshinder. Alla har rätt till värdighet i sin vardag.
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.

Med hänvisning till ovanstående deltar moderatema inte i beslutet.
För moderatemas grupp i vård och omsorg väster

J ohanna Reimfelt

