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Paragraf 1-16

Ann-Christin Ring, sekreterare

Justerat den 28 januari 2016

Gunhild Wallin (C), ordförande

Lennart Eriksson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 januari 2016.

§ 1 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Lennart Eriksson (L) föreslås justera dagens protokoll med Johanna
Reimfelt (M) som ersättare. Justeringen föreslås äga rum den 28 januari
klockan 10.30.
Beslut
Nämnden beslutar
- Till ordinarie justerare utses Lennart Eriksson (L) med Johanna Reimfelt
(M) som ersättare. Justeringen ska äga rum den 28 januari kl. 10.30.

§ 2 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ordförande föreslår omflyttningar av ärendepunkterna i dagordningen
enligt ny tidplan pga. att den nye förvaltningschefen inte kan närvara förrän
ca kl. 16.00.
Beslut
Nämnden beslutar
- Reviderad ärendelista godkänns.
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§ 3 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.

§ 4 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av övriga frågor.

§ 5 Remiss, förslag till ny klimatstrategi för Örebro
kommun
Ärendenummer: Vv 432/2015
Handläggare: Owe Fjellborg
Ärendebeskrivning
I jämförelse med nuvarande klimatplan innebär förslaget till ny strategi en
förhöjd ambitionsnivå för kommunkoncernen till 2020, nya klimatmål för
2030 och en förändrad styrning, från åtgärds- till delmålsnivå. Det senare
innebär att nämnder och kommunala bolag får ett mer utpekat ansvar för de
olika delmålen.
Remissperioden pågår 18 november 2015 till 29 februari 2016.
Ett förslag till remissyttrande har utarbetats vilket redovisas för nämnden.
Yttrandet kommer att behandlas i presidiet så nämnden kommer att få en
omarbetad upplaga till nästa nämndmöte då beslut ska fattas.
Nämnden uppmanas att höra av sig till ordförande eller gruppledare under
kommande vecka om man har synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande över Förslag till Klimatstrategi Voo v 1601
Klimatstrategi_2015_remissversion
Klimatstrategi_2015_underlagsrapport
klimatstrategi följebrev remissutskick
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
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§ 6 Samråd Detaljplan för Varberga 10
Ärendenummer: Vv 456/2015
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan gällande
Varberga 10 m.fl. som innefattar delar av Varberga centrum. Vård- och
omsorgsförvaltningen har inga verksamheter direkt i det berörda området,
men i närliggande fastigheter.
Ett förslag till samrådssvar har utarbetats vilket redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Samrådshandling Varberga 10 m.fl
Checklista konsekvens- och behovsbedömning Varberga 10
Plankarta samråd Varberga 10
Samråd blankett Varberga 10
Förslag på samrådssvar
Beslut
Nämnden beslutar
- Vård- och omsorgsnämnd väster antar förslaget till svar som sitt eget.

§ 7 Revisionsrapport Behörigheter och loggkontroll
Ärendenummer: Vv 451/2015
Handläggare: Johan Lindskog
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens
datoriserade verksamhetsstöd Treserva.
Johan Lindskog, systemadministratör, redovisar vad som framkommit av
granskningen och vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån vad som
framkommer i rapporten. Senast den 28 februari 2016 önskar revisionen
svar på vilka åtgärder som nämnden har för avsikt att vidta.
Ett förslag till svar kommer att utarbetas till nästa nämndmöte. Ordförande
uppger att det är viktigt att nämnden kan vara trygg med att veta att
inloggningen kan säkerställas. Det är även viktigt att systemet är
användarvänligt men att man som användare enbart går in i de journaler
som man har behörighet till.
Beslutsunderlag
Missiv och rapport granskning Behörigheter och loggkontroll
Powerpointpresentation revision Treserva
Underlag revisionsrapport Treserva
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Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 8 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 23/2016
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.
Vid dagens sammanträde anmäls:
- delegationsbeslut avslut rekrytering december 2015,
- delegationsbeslut aktivitetsstöd 2016,
- delegationsbeslut attestförändringar december 2015,
- delegationsbeslut december 2015 avseende Avtalstillägg städning
dagvård, Samhall
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut avslut rekrytering december 2015
Delegationsbeslut aktivitetsstöd 2016
Delegationsbeslut attestförändringar december 2015
Anmälan av delegationsbeslut december 2015, Avtalstillägg städning
dagvård, Samhall
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 9 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Utifrån den tidigare ärendepunkten om loggningskontroller har ordförande
fått frågan om det kontrolleras hur nämndledamöterna använder sina Ipads,
vilka sidor de besöker, vilka appar de använder etc.? Ordförande uppger att
hon ska ta reda på hur det förhåller sig och återkoppla till nämnden. Hon
påpekar att det är viktigt att man tänker på hur man använder sina redskap i
sina uppdrag.
Beslut
Nämnden beslutar
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- Informationen tas till protokollet.

§ 10 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Inga kontaktpolitikerbesök har genomförts hittills i år.

§ 11 Diarieförda ärenden, kurser, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Nämnden har fått följande kursprogram för kännedom:
- Att möta och hantera hot och våld på jobbet
- Bra kost i äldrevården
- Förelägganden och viten i praktiken
Nämnden har även tillställts:
- Samverkansprotokoll 20160111
- Sammanställning över diarieförda ärenden december 2015- Presidieanteckningar
- Arvoden A5häftet 2014-2018 antaget 24 september 2014 uppdaterat med
belopp 2016
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 12 Svar på övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor har ställts.

§ 13 Verksamhetsplan med budget 2016
Ärendenummer: Vv 431/2015
Handläggare: Camilla Andersson, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget 2016 för Vård och omsorgsnämnd väster har
utarbetats och redovisas för nämnden. (Sifferbudgeten fastställdes på
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nämndsammanträdet i december 2015)
Stora ekonomiska utmaningar väntar 2016. Arbetet med att dimensionera
bemanningen inom hemvården korrekt utifrån underlag, behov och
ekonomisk tilldelning kommer att prioriteras. Ambition finns att arbeta
med och uppnå flera politiska målsättningar under 2016, dock kommer
rådande ekonomiska situation att begränsa möjligheterna då målsättningen
att nå en ekonomi i balans har högsta prioritet. Det är viktigt att Örebro
kommun har kapacitet och klarar att kvarstå som en av de konkurrerande
utförarna av hemtjänstinsatser. Planerade aktiviteter för året och framåt
syftar därför sammanfattningsvis till att Örebro kommun långsiktigt ska
finnas kvar som en utförare av hemtjänstinsatser som erbjuder kvalitativa
tjänster och som den enskilde väljer.
Ordförande påpekar att en justering behöver göras i dokumentet på sidan 3,
tredje stycket: "Verksamheterna inom vård- och omsorgsboende kommer
även fortsättningsvis..." ska ändras till "Verksamheterna inom Vård och
omsorg kommer även fortsättningsvis...". Dessutom ska tabellen ”Fem år i
sammandrag” justeras så att redovisning av antal platser i vård- och
omsorgboende och antalet korttidsplatser sker av både det totala antalet
platser och antalet platser i kommunal drift.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Vård- och omsorgsnämnd väster
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
3. Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att nå en
ekonomi i balans.
4. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa det ekonomiska läget vid varje
nämndtillfälle.
5. Förvaltningen får i uppdrag att se över den interna lednings- och
administrativa organisationen.
6. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en total översyn av
hemvården, nattorganisationen och lokaler.
7. Hos Programnämnd social välfärd begära att 2 463 tkr flyttas från Vårdoch omsorgsnämnd väster till Vård- och omsorgsnämnd öster i enlighet
med justerade driftsbudgetramar för 2016.
Yrkande
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Gunhild Wallin (C), Gun Carlestam Lewin (S) samt Per Danielsson (KD)
yrkar bifall till förslaget.
Lisbeth Lund (V) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-3 samt bifall till
beslutspunkterna 4-7.
Johanna Reimfelt (M) meddelar att Moderaterna avstår från att delta i
beslutet.
Lennart Eriksson (L) meddelar att Liberalerna avstår från att delta i
beslutet.
Josefin Pettersson (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-3 samt 5-7 men
yrkar bifall till beslutspunkt 4.
Propositionsordning
Ordförande föreslår följande propositionsordning:
Först ställer hon yrkandena om bifall respektive avslag på beslutspunkterna
1-3 under proposition. Därefter ställer hon yrkandet om bifall på
beslutspunkt 4 under proposition. Slutligen ställer hon yrkandena om bifall
respektive avslag på beslutspunkterna 5-7 under proposition. Nämnden
godkänner denna propositionsordning.
Proposition
Ordförande ställer yrkandena om bifall respektive avslag på
beslutspunkterna 1-3 under proposition och finner att nämnden bifaller
dessa.
Därefter ställer ordförande yrkandet om bifall på beslutspunkt 4 under
proposition och finner att nämnden bifaller detsamma.
Slutligen ställer ordförande yrkandena om bifall respektive avslag på
beslutspunkterna 5-7 under proposition och finner att nämnden bifaller
dessa.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Vård- och omsorgsnämnd väster
fastställs enligt justerat dokument.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
3. Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att nå en
ekonomi i balans.
4. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa det ekonomiska läget vid varje
nämndtillfälle.
5. Förvaltningen får i uppdrag att se över den interna lednings- och
administrativa organisationen.
6. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en total översyn av
hemvården, nattorganisationen och lokaler.
7. Hos Programnämnd social välfärd begära att 2 463 tkr flyttas från Vårdoch omsorgsnämnd väster till Vård- och omsorgsnämnd öster i enlighet
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med justerade driftsbudgetramar för 2016.
Reservation
Lisbeth Lund (V) reserverar síg mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M) samt
Lennart Eriksson (L) deltar ej i beslutet.

§ 14 Presentation av förvaltningschef samt
förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Nye förvaltningschefen Daniel Jansson Hammargren presenterar sig. Han
är även programdirektör för Social välfärd. Han har tidigare arbetat inom
Vård och omsorg som chef för olika verksamheter, som IFO-chef i Nora,
chef för psykiatrin i Region Örebro samt i Region Västmanland. Nämnden
hälsar Daniel välkommen till Vård och omsorg.
Övrig information från förvaltningschefen lämnas under punkter Åtgärder
för ekonomi i balans.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 15 Månadsrapport december
Ärendenummer: Vv 130/2015
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för december månad 2015 redovisas för nämnden. Alla
aktuella siffror har ännu inte kunnat tas ut ur ekonomisystemet.
Vård- och omsorgsboende och förebyggandeverksamheten uppvisar
överskott för helåret. Inom hemvården är det endast VarbergaBjörkhagagruppen som når sitt målvärde. Förvaltningen ser alltså ingen
effekt av de tidigare planerade åtgärderna för hemvården. Det slutliga
resultatet för Vård och omsorg är ett underskott på 72,4 mnkr varav väster
har -27,8 mnkr. Djupare analyser samt omvärldsbevakning kommer med i
årsberättelsen som tas upp på februarisammanträdet.
Beslutsunderlag
Månadsrapport december 2015
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till nämnden
- Månadsrapporten för december godkänns.
Nämndens behandling
Ordförande frågar förvaltningschefen vem som får ta kostnaden för
utskrivningsklar patient om en privat utförare inte tar hem kunden som har
valt den privata enheten? Förvaltningschefen uppger att projektet
Utredning i hemmet förordar att kostnaden ska vara lika oavsett om det är
enskild eller kommunal utförare. Det är mycket som händer på detta
område, bl.a. ett lagförslag som kommer att påverka kopplingen mellan
kommun och region med ökat krav på samverkan. Han kommer att bevaka
frågan och hålla nämnden informerad om fortsättningen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Månadsrapporten för december godkänns.

§ 16 Åtgärdsplan för ekonomi i balans, uppföljning
Ärendenummer: Vv 338/2015
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om arbetet med åtgärdsplanen för
en ekonomi i balans och vilka olika aktiviteter som planeras. Ca 110 mnkr
behöver sparas under 2016.
En styrgrupp för det ekonomiska arbetet har bildats. Flera utredningar
kommer att påbörjas såsom översyn av nattorganisationen, bilutnyttjandet,
lokalutnyttjandet och Bemanningsenheten samt ska även administrationen
ses över. Nyckeltal ska tas fram som kommer att följas mycket noga och
tätt. Införandet av teknik i vården är viktig, t.ex. nyckelfri hemtjänst och
tillsyn via länk.
En arbetsmodell kommer att tas fram som ska gälla för alla
enheter. Förvaltningschefen kommer att uppmana alla i förvaltningen att ta
hjälp av varandra i omställningsarbetet. Cheferna kommer även att få stöd i
omställningsarbetet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

10

