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Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dojan norr, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Gun Carlestam Lewin (S)
Johanna Reimfelt (M)
Hans Lindström (S)
Margareta Nylén Pellrud (S)
Mujo Hoso (S)
Christina Dicksen (C)
Lisbeth Lund (V)
Ewy Eriksson (M)
Anette Carlsson (M)
Josefin Pettersson (SD)
Lennart Eriksson (L)
Tjänstgörande ersättare
Annette Jansson (S)
Erica Gidlöf (KD)
Emil Eriksson (MP)
Carina Johansson (L)
Närvarande ersättare
Kerstin Holm (S)
Jennie Nises (S)
Carmen Cristofor (M)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren
Anna-Stina Lander
Camilla Andersson
Margareta Dalén
Eva Jöbo
Malin Sandell

§§ 17-26

ersätter Lindha Wetterberg Gustavsson (S)
ersätter Per Danielsson (KD)
ersätter Rasmus Holmberg (MP)
ersätter Josefin Pettersson (SD) §§ 27-34

§§ 17-22

förvaltningschef
planerare
ekonom
områdeschef
områdeschef
planerare
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Maria Nordström
Hanna Näsholm
Karin Geisler

ekonom
projektledare
nämndadministratör

Paragraf 17-34

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 18 februari 2016

Gunhild Wallin, ordförande

Johanna Reimfelt, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 februari
2016.

§ 17 Protokollsjustering
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- utse Johanna Reimfelt (M) att justera dagens protokoll med Ewy Eriksson
(M) som ersättare den 18 februari 2016.

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

§ 19 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ingen anmälde jäv.
2

§ 20 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har frågor om Rex hemvård. Frågan kommer att
besvaras under ärendet Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, uppföljning.

§ 21 Årsberättelse 2015
Ärendenummer: Vv 447/2015
Handläggare: Camilla Andersson, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Vård och omsorg redovisar ett samlat underskott på -72,4 mnkr för 2015.
Därmed har driftsnämnden inte fullgjort sitt ekonomiska uppdrag från
kommunfullmäktige genom den verksamhet som bedrivits under året.
Åtgärder har vidtagits under året, dock utan förväntat positivt resultat.
Utvecklingsaktiviteter och planerade aktiviteter har i huvudsak utförts under
året. Dock har vissa aktiviteter inte prioriterats med anledning av att årets
fokus legat på att få en ekonomi i balans.
Verksamheterna visar på positiva resultat gällande medarbetarnas
upplevelse av sin arbetsplats. Brukarundersökningen visar att de äldre är
nöjda med både inflytande och bemötande inom samtliga
verksamhetsområden. Dessutom upplever de äldre sig trygga. Arbete har
pågått för att bidra till ett klimatsmart samhälle och målvärden för
ekologiska inköp och matsvinn visar i positiv riktning. Ett kontinuerligt
arbete har bedrivits med att öka samarbetet med det civila samhället.
Sjukskrivningarna har ökat under året inom samtliga verksamhetsområden.
Högst är sjuktalen inom hemvårdsverksamheterna och lägst inom det
förebyggande området.
Beslutsunderlag
Årsberättelse Vård och omsorg väster 2015
Bilaga 2 Förebyggande området årsberättelse 2015
Bilaga 3 Hemvård årsberättelse 2015
Bilaga 4 Vård- och omsorgsboende årsberättelse 2015
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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till nämnden
1. Nämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Hos programnämnd Social välfärd begärs överföring av 5 690 tkr som
avser överförda resultat för intraprenaderna utifrån resultatbedömning.
3. Hos programnämnd Social välfärd begärs överföring av 1 140 tkr
outnyttjat investeringsanslag 2015.
4. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) meddelar att Moderaterna avstår från att delta i
beslutet.
Lisbeth Lund (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet.
Josefin Pettersson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att
delta i beslutet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M), Lisbeth
Lund (V) och Josefin Pettersson (SD) deltar inte i beslutet.

§ 22 Månadsrapport januari 2016
Ärendenummer: Vv 75/2016
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Ekonom Camilla Andersson redogör för månadsrapporten efter januari
månad 2016.
Beslutsunderlag
Månadsrapport januari 2016 nämnd
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- månadsrapporten för januari 2016 godkänns
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 23 Åtgärdsplan för ekonomi i balans, uppföljning
Ärendenummer: Vv 338/2015
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om arbetet med åtgärdsplanen för en
ekonomi i balans. På många områden krävs krafttag och förvaltningschefen
redovisar åtgärder på kort och lång sikt. Rex hemvård samt övriga
hemvårdsgrupper åtgärdar tillsammans med tf områdeschef och ekonom
tidigare arbetssätt för att uppnå en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Powerpoint ekonomisk omställning
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 24 Reviderad Lokal- och bostadsförsörjningsplan
Ärendenummer: Vv 55/2016
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Lokal- och bostadsförsörjningsplanen är en del av driftsnämndens budget
och verksamhetsplanering. Planen ska redovisa kort och långsiktiga behov
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av lokaler och boenden inom Vård- och omsorgsförvaltningen, vad gäller
förväntade volymökningar, nya verksamheter, organisationsförändringar
samt planerade förbättringar och renoveringar. Lokalbehovet avser såväl
lokaler för administration som verksamhetslokaler och olika boendeformer
inom vård och omsorg. Planen ska uppdateras och revideras minst en gång
per år av planerare på förvaltningskontoret tillsammans med representanter
från Vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Lokalförsörjningsplan VoO 2017-2020 kommentarer
Lokaler vård och omsorg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2017-2020, med revidering 2016, för
Vård- och omsorgsförvaltningen godkänns
2. Lokal- och bostadsförsörjningsplanen överlämnas till programnämnd
Social välfärd för vidare handläggning.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 25 Remiss, förslag till ny klimatstrategi för Örebro
kommun
Ärendenummer: Vv 432/2015
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd väster har berett yttrande gällande Örebro
kommuns förslag till klimatstrategi på föregående nämnd samt på
presidium.
Beslutsunderlag
Yttrande över Förslag till Klimatstrategi Voo v 1601
Klimatstrategi_2015_remissversion
Klimatstrategi_2015_underlagsrapport
klimatstrategi följebrev remissutskick
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. yttrande antas som Vård och omsorgsnämnd västers eget
2. yttrandet överlämnas till Kommunstyrelsen
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) meddelar att Moderaterna avstår från att delta i
beslutet samt önskar lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Lennart Eriksson (L) meddelar att Liberalerna avstår från att delta i beslutet
samt önskar lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Emil Eriksson (MP) yrkar bifall till förslaget samt att Miljöpartiet önskar
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Josefin Pettersson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att
delta i beslutet.
Proposition
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, förvaltningens,
och finner att nämnden bifaller detta.
Därefter ställs Moderaternas, Liberalernas och Miljöpartiets önskemål om
att lämna varsitt särskilt yttrande till protokollet under proposition och
finner att nämnden bifaller detta.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
1. yttrande antas som Vård och omsorgsnämnd västers eget
2. yttrandet överlämnas till Kommunstyrelsen
3. Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet får lämna varsitt särskilt
yttrande till protokollet
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M), Josefin
Pettersson (SD) och Lennart Eriksson (L) deltar inte i beslutet punkterna 1
och 2.
Särskilda yttranden
Till protokollet biläggs särskilda yttranden från M (bilaga 1), L (bilaga
2) och MP (bilaga 3).
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§ 26 Uppdaterad intern ersättningsmodell utifrån
beläggning för vård- och omsorgsboende 2016
Ärendenummer: Vv 267/2015
Handläggare: Maria Nordström, Margareta Dalén
Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2016 tilldelar programnämnd Social välfärd Vårdoch omsorgsnämnderna en intäkt per belagt dygn permanent boende
respektive korttidsboende i egen regin. Den interna ersättningsmodellens
syfte är att fördela ersättningen från programnämnden vidare till nämndens
vård och omsorgsboenden utifrån de olika inriktningarna och beläggning.
Den ska även ge verksamheten ekonomiska incitament till ännu bättre
resursutnyttjande av vård- och omsorgsplatserna med ytterligare högre
beläggningsgrad.
Beslutsunderlag
Uppdaterad intern ers modell utifr beläggn 2016 160202
Uppdaterad intern ers modell utifr beläggn 2016 160208
Bilaga Riskanalys sammanställning och Powerpoint-bilder.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Uppdaterad intern ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och
omsorgsboende 2016 fastställs.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M), Josefin Pettersson (SD), Emil Eriksson (MP) och
Lennart Eriksson (L) meddelar att respektive parti avstår från att delta i
beslutet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M), Josefin
Pettersson (SD), Emil Eriksson (MP) och Lennart Eriksson (L) deltar inte i
beslutet.

§ 27 Verksamhetsplan för kontakterpolitiker
Ärendenummer: Vv 472/2014
Handläggare: Gun Carlestam Lewin
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Ärendebeskrivning
Presidiet för Vård och omsorgsnämnd väster föreslår att antalet grupper
minskar till tre stycken enligt bifogat förslag.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för kontaktpolitiker
Förslag till beslut
Presidiets förslag till nämnden
- Vård och omsorgsnämnd väster godkänner förslaget på ny gruppindelning
av ledamöter och verksamheter för kontaktpolitiker
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt presidiets förslag

§ 28 Information om utredning i hemmet
Handläggare: Hanna Näsholm
Ärendebeskrivning
Information om utredning i hemmet, beslut har fattas av programnämnd
Social välfärd.
Under 2013 och 2014 genomfördes två projekt för att utreda förbättrad
hemtagning av personer som skrivs ut från sjukhuset under namnet Trygg
Hemgång. Det senare projektet visar att de personer som fick ta del av
metoden upplevde trygghet och kunde vara kvar hemma med minskade
hemvårdsinsatser. I syfte att etablera Trygg hemgång i hela kommunen gav
programdirektören ett uppdrag till en arbetsgrupp att utveckla metoden.
Arbetsgruppens förslag är att arbeta vidare utifrån de tidigare erfarenheterna
under namnet Utredning i hemmet. Metoden bygger på en förstärkt
hemtjänst under 14 dagar efter hemgång med stor kontinuitet för den
enskilde. Den enskilde ska också vara garanterad en korttidsplats
(sviktplats) inom 24 timmar om hemsituationen blir ohållbar.
Beslutsunderlag
Rapport Utredning i hemmet 151125
Sammanhållen korttidsvård Trygg hemgång
Sammanhållen korttidsvård utredning och trygghetsplatser
SLUTRAPPORT TRYGG HEMGÅNG
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Tjänsteskrivelse Utredning i hemmet
Powerpoint utredning i hemmet
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 29 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 90/2016
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 attestförändringar januari 2015
Atteständr till nämnd VoO Väster Jan -16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 30 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
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Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om de riktade uppdrag som riktats till
programområdet Social välfärd vilka också berör Vård- och omsorgsnämnd
väster.
Handlingar bifogade för kännedom rörande Information om personligt
ombud och Ej verkställda beslut kvartal 4, 2015.
Beslutsunderlag
Ansökan personligt ombud
Meddelandeblad Socialstyrelsen 2011 personligt ombud
Redovisning_kommuner_slutversion 2015 personligt ombud
Tjänsteskrivelse Personligt ombud 2016
Rapp skyldighet kv 4 statistikrapport ej verkställda beslut
Vård och omsorgsnämnderna kv 4 ej verkställda beslut
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 31 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ärendet Revisionsrapport Granskning av behörigheter och loggkontroll som
beretts föregående nämndsammanträde kommer som beslutsärende
kommande sammanträde då en förlängd svarstid blivit beviljad.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 32 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Ingen information denna gång.

§ 33 Diarieförda ärenden, kurser, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Bifogade handlingar till nämnden.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll 20160127
Diarieförda ärenden januari 2016
Presidieanteckningar 20160128
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd beslutar
- informationen tas till protokollet.

§ 34 Svar på övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Övrig fråga gällande Rex hemvård har besvarats under ärendet Åtgärdsplan
för ekonomi i balans, uppföljning.
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~ moderaterna
Särskilt yttrande

Ärende KS 433/2014
Ärendenummer: 432/2015
"Remiss svar Förslag till ny klimatstrategi"

Vård och omsorg väster nämnden
Örebro kommun
2016-02-10

En ansvarsfull och hållbar ldimatstrategi
Den klimatstrategi som nu ligger ute på remiss bygger på att Örebro kommun når sitt
klimatmål genom att producera och tillföra förnybar energi till marknaden. Nya
Moderaterna motsätter sig att kommunen ska satsa skattemedel på att äga och driva
vindkraftverk. Vindkraften dras idag med stora förluster och det är inte förenligt med
ansvarsfull ekonomisk hushållning eller det kommunala välfärdsuppdraget att satsa
skattebetalarnas pengar på den sortens verksamhet.
Örebro kommun bör istället prioritera att få ner koldioxidutsläppen i de kommunala
verksamheterna genom bland annat energieffektivisering och byte till elleverantörer
som tillhandahåller el från förnybara energikällor. Nya Moderaterna kommer att ta
ställning till klimatstrategin i sin helhet när den beslutas i Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt senare i vår.
Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.
För Modera ernas grupp i nämnden

Johanna Reimfelt (M)

SÄRSKILT YTTRANDE
2016-02-10

VÅRDS O OMSORG VÄSTER
Remiss angående Örebro Kommuns klimatstrategi
Ärende: 432/2015
Liberalerna är med på stora delar av Klimatstrategin varför vi gärna velat bifalla dem.
Liberalerna har dock i långt tid framfört vårt avståndstagande till att Örebro Kommun ska
vara på elproducentmarknaden därmed ge sig ut på en marknad som inte tillhör vårt
huvuduppdrag. Vi anser att kommunen inte har full kompetens på området och att det
innebär illojal konkurrens på marknaden.
Liberalerna anser att det inte är förenligt med god ekonomisk hushållning att Örebro köper
och äger vindkraftverk.
Liberalerna väljer därför att avstå från att delta i beslutet då våra förslag på ansträngningar
för att möta klimatkraven på andra sätt än att själva bli elproducenter inte gett gehör.
När frågan återkommer till Kommunstyrelsen kommer Liberalerna ta slutgiltig ställning till
strategin

Lennart Eriksson (L)

Särskilt yttrande
Vård- och Omsorgsnämnd Väster, Örebro 2016-02-15
Ang. Yttrande över Förslag till Klimatstrategi Voo
Miljöpartiet stödjer yttrandet eftersom det tar upp många viktiga poänger om
detaljer i klimatstrategin trots att de många formuleringarna om kött
tillsammans får läsaren att tro att en äldre person inte kan leva utan kött.
Det skulle förstås vara helt befängt att tro att äldre personer inte kan leva utan
kött eftersom ofantligt många äldre människor gör det världen över i detta nu.
En dietist har antagligen inte i uppgift att se hälsouppdraget i ett större
perspektiv, men det är inte bara vad som ligger på tallriken som avgör en
människas hälsa. Men visst, fisk och kött är också bra för kroppen och extra bra
för de som har svårt att röra på sig.
Kött orsakar genom djurhållningen mer utsläpp av koldioxidekvivalenter globalt
än både transport och hushållning, dessa data syns inte när vi tittar på Sveriges
”minskande” utsläpp eftersom mycket kött importeras till Sverige. Enligt
livsmedelsverkets sammanfattade forskningsresultat bör svenskarna MINSKA
intaget av charkprodukter och rött kött eftersom det kan framkalla diabetes.
”Likaså har ett högre intag av protein från animaliska livsmedel kopplats till ökad risk för
totaldödlighet och typ 2-diabetes [4]. Studier har visat att ett högt intag (25–30 gram/dag) av
sojaprotein kan minska nivån av ohälsosamt, så kallat LDL- kolesterol, i blodet [4]. ”

Livsmedelsverket.se http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel
innehall/naringsamnen/protein/protein---hur-mycket-ar-lagom.pdf

Emil Eriksson (MP)

