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Ewy riks on (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 maj 2015.

§ 34 Protokolljustering: 28 maj 2015
Beslut
Ordinarie: Ewy Eriksson (M)
Ersättare: Rasmus Holmberg (MP)

§ 35 Godkännande av ärendelistan
Beslut
Ärendelistan godkänns.

§ 36 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Inga jäv anmäls.

§ 37 Delårsrapport med prognos 1
Ärendenummer: Vv 178/2015
Handläggare: Karolina Samuelsson, Eva J öbo, Monika Gustavsson,
Fredrik Bergström, Margareta Dahh~n, Mohammed Barkhad, Anna-Stina
Lander
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer som det ser ut nu idelår l inte att
klara sin ekonomiska ram för 2015 och därmed inte nå en ekonomi i
balans.
Förvaltningen driver en rad olika utvecklingsinsatser för att skapa en
långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet och också en rad
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åtgärder för att redan nu skapa bättre förutsättningar att nå ekonomi i
balans för alla delar av verksamheten. Delårsanalysen visar dock på tydliga
behov av ytterligare åtgärder för att bromsa den negativa utvecklingen.
Ramavvikelsen är totalt för Vård- och omsorgsnämnderna prognostiserad
till: -99,9 miljoner kr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos
Åtgärdsplan för utskrivningsklara Vv 165/2015
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
l. Delårsrapport med prognos l för 2015 fastställs.
2. Förvaltningen får i uppdrag att med fortsatt kraft driva samtliga redan
påbörjade åtgärder och rapportera effekter och resultat i ordinarie
månadsrapporter.
3. Förvaltningen får i uppdrag att till nämndmötet i juni återkomma med
förslag och konsekvensbeskrivningar till ytterligare åtgärder för att nå
ekonomi i balans.
4. Förvaltningen får i uppdrag att under 2015 införa månadsvisa, eller
tätare vid behov, budgetdialoger mellan förvaltningschef och
ordförandegrupperingen för de båda vård- och omsorgsnämnderna.
5. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social VälHird för vidare
hantering.
Yrkande
Ordförande Gunhild Wallin (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
(V) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
(MP) avstår att delta i beslutet men önskar inkomma med ett särskilt
yttrande.
(M), (FP) och (SD) avstår från att delta i beslutet.
(K.D) och (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställer först (C), (KD) och (S):s bifall till förvaltningens förslag
mot (V):s avslagsyrkande under proposition och finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordförande (MP):s begäran om att få inkomma med ett
särskilt yttrande under proposition och finner att nämnden godkänner detta.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
l. Delårsrapport med prognos l för 2015 fastställs .
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2. Förvaltningen får i uppdrag att med fortsatt kraft driva samtliga redan
påbörjade åtgärder och rapportera effekter och resultat i ordinarie
månadsrapporter.
3. Förvaltningen får i uppdrag att till nämndmötet i juni återkomma med
förslag och konsekvensbeskrivningar till ytterligare åtgärder för att nå
ekonomi i balans.
4. Förvaltningen får i uppdrag att under 2015 införa månadsvisa, eller
tätare vid behov, budgetdialoger mellan förvaltningschef och
ordförandegrupperingen för de båda vård- och omsorgsnämnderna
5. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social Välfärd för vidare
hantering.

Särskilt yttrande från (MP) biläggs protokollet.
Deltar ej i beslutet:
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Per-Anders Lundin (M), Josefin
Pettersson (SD), Rasmus Holmberg (MP) samt Lennart Eriksson (FP).

Reservation
Lisbeth Lund (V) reserverar sig emot beslutet.

§ 38 Fyllnadsval till Lokalt pensionärsråd väster
Handläggare: Gunhild Wallin

Ärendebeskrivning
Det finns ett lokalt pensionärsråd kopplat till nämnden.
Pensionärsorganisationerna ska inkomma med nomineringar för
medlemmar i rådet inför nämndbeslut Från nämnden ska utses ordförande
samt en ersättare från majoriteten och en ordinarie ledamot med en
ersättare från oppositionen.
Beslut i ärendet togs i Vård- och omsorgsnämnd väster i mars 2015.
Hans Axelsson, kassör och medlemregistrerare, anmäler en medlem från
SPFSENIORERNA Axberg-Ervalla som är intresserad delta i LPR Väster.
Ingrid Jansson
Kårsta 705 705 91 Örebro
Tfn 019-22 72 59

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
- SPF Seniorernas val av Ingrid J ansson som ny ledamot under
mandatperioden 2015-2018 godkänns.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar

- Enligt förvaltningens förslag.

§ 39 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 182/2015
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
Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader
-kvartal l. Vv 174/2015
Förslag till beslut
Förvaltningens forslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

-Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar

- Enligt förvaltningens förslag.

§ 40 stadsrevisionens granskning av förebyggande arbete
och åtgärder vid hot och våld
Ärendenummer: Vv 176/2015
Handläggare: Kamlina Samuelsson
Ärendebeskrivning
stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfort en granskning avseende
kommunens förebyggande arbete och åtgärder vid hot och våld. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2014.

För att stärka arbetet mot hot och våld riktat mot anställda och
fortroendevalda anser stadsrevisionen att riktlinjer bör tas fram med rutiner
for hur arbetet mot hot och våld ska ske samt krav på dokumentation. I
riktlinjerna bör också ansvarsfordelning för uppgifterna tydliggöras.
Vård- och omsorgsnämnd väster ska senast den 31 augusti 2015 avge svar
till stadsrevisionen om vilka åtgärder nämnden avser att vidta utifrån vad
som framkommit i rapporten.
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Ärendet återupptas i juni för beslut.
Beslutsunderlag
Missiv
Revisionsrapport - Granskning avseende kommunens förebyggande arbete
och åtgärder vid hot och våld
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård och omsorgsnämnd väster

- Ärendet anmäls för beredning
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar

- Enligt forvattningens förslag.

§ 41 Remissärende-Kulturplan 2016-2019
Ärendenummer: Vv 196/2015
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Region Örebro län ingår sedan 2012 i samverkansmodellen, en nationell
kulturpolitisk reform som bland annat syftar till att öka det regionala
inflytande över den statligt finansierade regionala kulturen. Syftet är också
att utveckla dialogen och samverkan mellan den nationella, den regionala
och den lokala nivån. Den regionala kulturplanen är en viktig del i
kultursamverkansmodellen och fungerar som regionens ansökan om
statliga medel genom beskrivningen av de regionala aktöremas
målsättningar. Kulturplanen beskriver också länets planerade gemensamma
kulturutveckling 2016-2019 genom samverkan mellan Region Örebro län,
länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Kulturplanen har tagits
fram i dialog med länets kulturinstitutioner, civilsamhälle, kommuner och
andra kulturaktörer, bland annat genom ett stort antal dialogmöten. I
planen finns ett tydligt fokus på Barn och unga, Kultur för alla och
Samverkan samt ett tydligt fokus på vilka aktörer som förväntas samverka
för att uppnå satta mål.

Nämnden inbjuds att lämna synpunkter på förslaget till ny regional
kulturplan 2016-2019 inklusive ett antal specifika frågor; Region Örebro
län önskar svar senast den l Ojuni.
Beslutsunderlag
Kulturplan 2016-2019- Remissmissiv
Kulturplan 2016-2019 Regional- Remissversion
Kulturplan 2016-2019 Mini- remissversion
Kulturplan 2016-2019- Remissinstanser
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
- Ärendet anmäls för beredning.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 42 stadsrevisionens granskning av intern kontroll
Ärendenummer: Vv 177/2015
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
kommunens arbete med intern kontroll. stadsrevisionen påpekar i
rapporten att bl.a. de båda vård- och omsorgsnämnderna inte har lämnat
någon redovisning av tillsynsresultatet per nämnd vilket stadsrevisionen
bedömer som att driftsnämndemas funktion därmed satts ur spel inom
systemet för kommunens interna kontroll. Kommunstyrelsen har dock gett
berörda nämnder i uppdrag att i samband med delårsrapport med prognos l
rapportera resultatet uppdelat på respektive nämnd. Detta ser
stadsrevisionen som en viktig markering från kommunstyrelsens sida.
stadsrevisionen ser positivt på att vård- och omsorgsnämndemas presidier
varit delaktiga i nämndemas riskbedömningar inför valet av
tillsynsområd en.
Senast den 31 augusti 2015 önskar stadsrevisionen svar från nämnden om
vilka åtgärder den har för avsikt att vidta med anledning av framförda
synpunkter samt vad som i övrigt framkommer i rapporten.
Ärendet återupptas i juni för beslut.
Beslutsunderlag
Missiv, stadsrevisionen
Revisionsrapport- Översiktlig granskning av nämndemas interna kontroll
år 2014
Protokollsutdrag KS
Tjänsteskrivelse till nämnd (Vv 313/2013)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård och omsorgsnämnd väster
l. Kompletterad Granskningsrapport 2014 för Vård- och omsorgsnämnd
väster godkänns och insänds till Kommunstyrelsen.
2. Ärendet anses i övrigt berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
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- Enligt förvaltningens förslag.

§ 43 Tillsynsplan 2016 - Ny rutin för internkontroll
Ärendenummer: Vv 20112015
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Information om ett förslag till ny rutin framtagen av förvaltningen inför
tillsynsarbetet 2016.

Nämnden är ytterst ansvarig för den interna kontrollen. Förvaltningschefen
är ansvarig inför nämnden att förvaltningen har en god intern kontroll.
Processledaren för intern kontroll har, på förvaltningschefens uppdrag,
ansvar för att samordna nämndens tillsynsprocess.
Framtagen rutin syftar till att tydliggöra tidplan, process och ansvar inom
vård- och omsorgsförvaltningen vad gäller att ta fram tillsynsplan och
utföra tillsyn inom ramen för det årliga arbetet med intern kontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd
Rutin för det årliga tillsynsarbetet, vård och omsorg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

- Informationen tas till protokollet.
Yrkande
Ordförande yrkar på ett nytt förslag enligt följande:

l. En justering av punkt tre i dokumentet skall göras som innebär att nya
förslag på granskningsområden kan tillkomma efter genomförd workshop
utifrån politiskt perspektiv.
2. I tidplan och i dokument skall förtydligas att resultat av genomför
workshop skall redovisas i nämnd.
3. Vård- och omsorgsnämnd väster fastställer dokumentet "Rutin för det
årliga tillsynsarbetet" enligt justerad handling.
Proposition
Ordförande ställer sitt yrkande på ett nytt förslag på beslut under
proposition och finner att nämnden bifaller detta.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar

l. En justering av punkt tre i dokumentet skall göras som innebär att nya
förslag på granskningsområden kan tillkomma efter genomförd workshop
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utifrån politiskt perspektiv.
2. I tidplan och i dokument skall förtydligas att resultat av genomför
workshop skall redovisas i nämnd.
3. Vård- och omsorgsnämnd väster fastställer dokumentet "Rutin för det
årliga tillsynsarbetet" enligt justerad handling.

§ 44 Öppna jämförelser
Ärendenummer: Vv 197/2014
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Ärendet innefattar en övergripande sammanfattning av resultatet från
Öppna jämförelser utifrån Örebro kommuns placeringar jämfört med
övriga landets kommuner.
Beslutsunderlag
Sammanställning "Öppna jämförelser 2014"
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 45 Redovisning av prestations- och utvecklingsmedel
Ärendenummer: Vv 125/2015
Handläggare: Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tilldelats prestationsbaserade medel utifrån
överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka
äldre, 15 724 tkr, samt överenskommelsen inom området psykisk ohälsa, 3
832 tkr. Det finns också 7 657 tkr kvar från förra årets prestationsbaserade
medel. Vidare avsätter programnämnden varje år 1O 000 tkr för
utvecklingsarbete inom Social välfärd. I planen anges hur de
prestationsbaserade medlen och utvecklingsmedlen ska användas och
fördelas. Syftet är att säkerställa att medlen används för strategiskt arbete,
på ett sätt som dels ligger i linje med intentionerna i överenskommelserna
och dels stödjer de politiskt prioriterade satsningarna.
För år 2015 fördelas medel till olika utvecklingsarbeten inom 3
huvudkategorier: kvalitet, digitalisering och förebyggande. Inom
respektive kategori ryms ett antal utvecklingsarbeten som ligger i linje med
intentionerna i överenskommelserna och med de politiskt prioriterade
satsningar som finns i Övergripande strategier och budget för 2015.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från programnämnd
Handlingsplan utvecklings- och prestationsmedel
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 46 Förvaltningschefens information
Handläggare: Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Information från förvaltningschefen.
Aktuella punkter som berörs:
- Prisutdelning bästa enheterna
- Analysdialoger ekonomi+ projekt ekonomianalys VoO
- Utvecklingsgrupp myndighetskansliet
-Dialog med program kring gemensamma utvecklingsfrågor
-Ledar- och utvecklingsforum tema verksamhetsplanering som stöd i
Hemvården
-Resultatet av medarbetarenkäten glädjande!
- Förvaltningsfrukost alla stödfunktioner
- Kommundirektörens chefsforum tema omvärld och utmaningar
- Avtalsskrivning intraprenadema
- Åtgärdsplan för utskrivningsklara
- Aktuellt läge och sommarsituation gällande sjuksköterskor
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens information Ppt-presentation
Medarbetarenkät 2015 Ppt-presentation
Tjänsteskri v el se U tskrivningsklara
Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan utskrivningsklara
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar

- Enligt förvaltningens förslag.

§ 47 Resultat av medarbetarenkäten 2015
Ärendenummer: Vv 197/2015
Handläggare: Kamlina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Redovisning av resultat, styrkor och utvecklingsområden.
Beslutsunderlag
Ppt -presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar

- Enligt förvaltningens förslag.

§ 48 Måltider inom äldreomsorgen - det är inte bara maten
som är viktig
Handläggare: Stina Engelheart
Ärendebeskrivning
Stina Engelheart, dietist inom Vård och omsorg i Örebro kommun är
tillsammans med Mikael Karlsson dietist inom Socialförvaltningen i
Lindesbergs kommun, författare till Mellanmålsboken-Vad blir det för
mellanmål?

Boken har kommit till för att öka kunskap om vikten av mellanmål inom
vård och omsorg.
Nämnden får information i ämnet.
Beslutsunderlag
Mellanmålsboken-Vad blir det för mellanmål?
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
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- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 49 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild W all in

Ärendebeskrivning
Ordförande informerar kort om punkterna:
- Minnesgåvor delas ut till de som varit anställda eller förtroendevalda i
Örebro kommun i 24 år.
- Kommunala handikapprådet byter namn till Kommunala
tillgänglighetsrådet.
-Frivillig- och hälsofrämjande enheten har som första enheten inom Vård
och omsorg genomgått en HBTQ-utbildning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse minnesgåva
Utdrag kommunala handikapprådet
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§50 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
m.m.
Ärendebeskrivning
Sju av nämndens ledamöter deltog på konferensen "En inkluderande
demokrati" den 23/4. En dag som handlade om hur man kan förebygga och
minska människors utanförskap som kan vara grunden till rasism,
extremism, hot och våld.
Rapport från kontaktpolitikerbesök på Anhörigcentrum. Av besöket
framgår att Anhörigcentrum har fått ett ökat antal personer som söker
kontakt och stöd. Framför allt är det andra målgrupper än de äldres
anhöriga som tillkommit.

Beslutsunderlag
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- En inkluderande demokrati -Se länk länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/orebro
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster

- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar

- Enligt förvaltningens förslag.

§ 51 Anmälan av/Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor behandlas.

§52 Inkomna skrivelser
Handläggare: Agneta Falke
Ärendebeskrivning
En sammanställning över inkomna skrivelser till förvaltningen under
perioden 2015-04-02- 2015-05-07 redovisas.
Beslutsunderlag
Sammanställning av nya ärenden 2015-04-02 - 2015-05-07
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar

- Anmälan tas till protokollet.
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mir öpartiet de gröna
ÖREBRO
Särskilt yttrande
Vård och omsorgsnämnd väster
Ärende: Delårsrapport med prognos

Miljöpartiet avstår ifrån beslutet angående delårsrapporten med prognos med
anledning av att vi anser att det är ohållbart att år efter år efter år gå med underskott i
äldreomsorgen. Det sammanlagda underskottet för båda vård- och
omsorgsdriftsnämnderna beräknas bli närmare 100 miljoner kronor varav "vård- och
omsorg väster" står för drygt 42 miljoner av dessa och hemvården i de västra delarna av
staden står för 32 av dessa 42 miljoner. Att verksamheterna går med underskott är inte
konstigt då budgetramen som sätts av programnämnden är på tok för snäv. Att hänvisa
till att privata aktörer kan driva sin verksamhet med samma pengar är inte ett adekvat
argument då privata aktörer själva väljer nisch och därigenom också
kunder/brukare/vårdtagare. Dvs. privata aktörerna kan välja de mer vinstgivande vård
och serviceformerna och kommunen står kvar med de mer kostsamma och mindre
lukrativa. En privat aktör kan exempelvis också ta sig större friheter gällande
anställningsformer än en kommunal verksamhet. Sanningen är att om man fortsätter
med dessa alltför tajta budgetramar och samtidigt kräver att verksamheterna ska hålla
budgeten så kommer det gå ut över de gamla som behöver hjälp och det kommer även
gå ut över personalen som kommer få ännu tajtare tidsramar och färre arbetskamrater
att lösa verkligheten tillsammans med. Att gå in och skära ännu mer i verksamheterna är
helt enkelt inte möjligt utan enorma konsekvenser för antingen de äldre då de inte får
hjälp när de vill eller behöver ha den, eller för personalen som då måste jobba oerhört
märkliga turer där de jobbar 2 timmar, går hem 2 timmar, jobbar 2 timmar, går hem två
timmar, jobbar 2 timmar etc. Jag förutsätter att inte majoriteten vill se dylika
arbetsscheman. Det majoriteten nu har beslutat är ju att man från förvaltningens sida
ska göra allt för att försöka nå ett nollresultat när året lider mot sitt slut vilket givetvis
inte är möjligt vare sig med eller utan stora konsekvenser för verksamheten. Då
brukarna/kunderna/vårdtagarna idag betalar för faktiskt tid som personalen befinner
sig i deras hem så får kommunen in mindre pengar än tidigare via fakturor och detta gör
att kommunen kanske ska fundera på att få in pengar från annat håll, skatteuttaget är ju
något att fundera över.
Vi i Miljöpartiet vägrar vara en del av den enligt oss icke hållbar nedskärningspolitik
som beslutet bidrar till men reserverar oss inte mot just denna punkt då vi ej ser någon
mening i att avfärda tjänstemännens alldeles korrekta beräkningar och siffror då de ju
består av kalla fakta. Vi vänder oss helt enkelt emot besparingar på de äldre och

personalens bekostnad och anser istället att ramen nästa år måste utvidgas rejält för att
täcka upp de faktiska kostnaderna så att verksamheten får en chans att genomföras på
ett bra sätt utan att personalen och brukarna/kunderna/vårdtagarna känner ett tungt
budgetok på axlarna varje dag och natt.

Rasmus Holmberg
Ledamot

