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§§ 161-174

Övriga
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Ulrika Lindgjerdet
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områdeschef
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Mikael Gustander
Sahra Strandberg
Fatima Chergui
Emma Kozan
Tina Hultkrantz

strateg
avdelningschef
avdelningschef
avdelningschef
avdelningschef

Paragraf 155-174

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 28 november 2016

Gunhild Wallin (C), ordförande

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

Parentation
Personalrepresentanten Teija Pellgaard, Kommunal, har avlidit. Ordförande
håller ett kort minnestal över Teija och nämnden hedrar hennes minne med
en tyst minut.

§ 155 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- utse Lennart Eriksson (L) att justera dagens protokoll med
Stefan Nyström (MP) som ersättare den 28 november 2016.

§ 156 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ärende 12 (§ 166) blir ett informationsärende.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- godkänna ärendelistan med ovanstående förändring

§ 157 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.

§ 158 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

§ 159 Månadsrapport
Ärendenummer: Vv 75/2016
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för oktober redovisas på nämndsammanträdet.
Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober
Presentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- månadsrapporten godkänns
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

3

§ 160 Återkoppling åtgärdsplan hemvården
Ärendenummer: Vv 253/2016
Handläggare: Tommy Ledin, Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Sammanställning över vidtagna åtgärder som pågår presenteras för
nämnden.
De nya avdelningscheferna i Hemvården, presenterar sig för nämnden:
Sahra Strandberg – hemvård väster, Fatima Chergui – hemvård nordost,
Emma Kozan – hemvård sydost och Tina Hultkrantz – HSL/natt/larm.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation på nämnden
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen om åtgärdsplanen tas till protokollet

§ 161 Information om Verksamhetsplan 2017 - sifferbudget
Ärendenummer: Vv 367/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Budgetramar år 2017 presenteras på nämndmötet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 162 Ny organisation Vobo 2016
Ärendenummer: Vv 223/2016
Handläggare: Gunhild Wallin
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Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen är en organisation under förändring som är
hårt belastad och prövad under de ekonomiska utmaningar som nu råder.
För att även kunna uppnå politikens målsättning att bedriva "Sveriges bästa
äldreomsorg" krävs att kvaliteten är på hög nivå genom hela verksamheten
och för detta krävs rätt förutsättningar för samtliga chefer.
Förvaltningschefen för Vård och omsorg har därför gett ansvarig
områdeschef för vård- och omsorgsboenden i uppdrag att förändra
organisationen i syfte att optimera möjligheterna för samtliga chefer att
bedriva en vård- och omsorgsboendeverksamhet som är både effektiv och
kvalitativ.
Ärendet bereddes på nämndsammanträdet 20161019.
Beslutsunderlag
RAPPORT ny organisation vobo
Riskbedömning vårdomsorgsboende
Bildspel medarbetare VOBO
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Förslag till ny organisation för vård- och omsorgsboende godkänns.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) och Stefan Nyström (MP) yrkar skriftligt på en
återremiss.
Gunhild Wallin (C) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Lennart Eriksson (L) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Per Danielsson (KD) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Om Johanna Reimfelts (M) och Stefan Nyströms (MP) yrkande om
återremiss avslås yrkar Johanna Reimfelt (M) och Stefan Nyström (MP)
avslag av förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns två olika förslag till
beslut, förvaltningens förslag till beslut och förslag om återremiss.
Ordföranden kommer ställa förslaget om att frågan ska avgöras idag mot att
inte göra det. Om återremissyrkandet faller kommer ordförande därefter att
ställa bifall mot avslag.
Nämnden bifaller denna propositionsordning.
Ordförande ställer förslaget om att frågan ska avgöras idag under
proposition och finner att nämnden bifaller förslaget.
Därefter ställer ordförande förvaltningens förslag under proposition och
finner att nämnden bifaller förslaget.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Reservation
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M),
Carmen Cristofor (M) och Stefan Nyström (MP) reserverar sig skriftligt mot
beslutet, se bilaga 1.

§ 163 Remiss Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Vv 320/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har under 2015 tagit fram ett förslag på
landsbygdsprogram för Örebro kommun. Landsbygdsprogrammet skickades
ut på remiss under hösten 2015. En parlamentarisk arbetsgrupp arbetade
därefter med att ta fram ett nytt förslag som nu skickas ut på remiss.
Programmet är tänkt att fungera som en gemensam vägvisare för
kommunens långsiktiga arbete med att skapa utveckling och tillväxt på
landsbygden.
Ärendet bereddes på nämndsammanträdet 20161019 och ett svar har
arbetats fram.
Beslutsunderlag
Missiv till remiss
Landsbygdsprogram remissversion
Utdrag
Förslag Svar Landsbygdsprogram från Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Vård- och omsorgsnämnd väster antar förslaget på remissvar
2. svaret skickas in till Landsbygdsnämnden
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 164 Tillsynsrapport 2016
Ärendenummer: Vv 201/2015
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 2016 visar följande resultat av beslutade tillsynsområden:
1. SIP-rutinen: Tillsynsresultatet visar att det finns allvarliga brister för hur
väl rutinen följs. Det tas i praktiken inte fram så många SIP ute i
verksamheterna. SIP-rutinen behöver uppdateras och förtydligas samt bli
mer lättillgänglig och bättre kommunicerad i verksamheterna.
2. Rutin för systematisk analys och utvärdering: Tillsynsresultatet visar att
det finns inga brister gällande hur väl beslutsprocessen i ledningsgruppen
fungerar. Dock finns förbättringspotential och vissa brister gällande
framtagningen och redogörelsen av effektberäknande underlag gällande
både ekonomi och kvalitet inför beslut. Skriftlig rutin behöver tas fram för
att säkerställa beslutsprocessen.
3. Handbok för hantering av medarbetarenkätresultatet: Tillsynsresultatet
visar att det finns vissa brister gällande hur väl handboken för
medarbetarenkäten används. Dessutom bedöms vissa brister finnas avseende
hur väl medarbetarenkätresultatet tas om hand och används i utvecklande
syfte för arbetsgruppen. Kommunikationen behöver förbättras inom
organisationen gällande vikten av att prioritera och använda resultatet från
medarbetarenkäten.
Driftsnämnden anses ha en god intern kontroll då det pågår ett systematiskt
och stabilt arbete med intern kontroll som syftar till långsiktiga positiva
effekter. Den samlade bedömningen av resultaten för 2016 års interna
kontroll är att det finns vissa brister gällande hur väl rutinerna fungerar och
följs inom Vård och omsorgs verksamheter. Resultaten bedöms vara
väsentliga och av stor vikt då avvikelser kan innebära att kostnadseffektiv
verksamhet inte bedrivs samt att riktlinjer och rutiner inte följs.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2016 Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 165 Tillsynsplan 2017
Ärendenummer: Vv 251/2016
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
omsorgsnämnd västers ansvarsområde.
Det har under 2016 genomförts två risk- och väsentlighetsanalyser enligt
framtagen intern rutin för arbetet med intern kontroll. Dessutom har arbetet
under 2016 kompletterats med ytterligare en tredje riskanalys som
initierades av politiken och där hela majoriteten deltog. Den första
riskanalysen genomfördes av det interna processteamet för intern kontroll
och den andra riskanalysen utfördes av presidier och ledningsgruppen.
Utifrån risk- och väsentlighetsanalyserna föreslås tillsyn under 2017 utövas
inom följande fyra områden. Det första området för tillsyn som föreslås är:
"Dokumentationsprocessen", "Effektiviseringsprocessen, inriktning
kostombud", "Effektiviseringsprocessen, inriktning anhörigstöd" och
"Processen för systematiskt arbetsmiljöarbete, inriktning sjukfrånvaro".
Beslutsunderlag
Riskanalysrapport inför intern kontroll Vård och omsorg VÄSTER 2017
Tillsynsplan 2017 Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 166 Genderbudget
Ärendenummer: Vv 312/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Presentation av arbetet med Genderbudgetanalysen. Nämnden beslutade i
september om två områden som ska undersökas om där finns
könsskillnader: Finns könsskillnader vid överensstämmelsen mellan
beviljad och utförd tid hos kunden inom hemvården? samt Finns
könsskillnader i erbjudna aktiviteter vid vård- och
omsorgsboenden? Resultatet av granskningen ska användas
i verksamhetsplan med budget 2017. Resultatet kommer att presenteras på
nästa nämnd.
Beslutsunderlag
PPT gender budgetanalys november
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 167 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 368/2016
Handläggare: Gunhild Wallin
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
S__Vård och Omsorg_Delegation_Anmälan av delegationsbeslut_väster okt
2016
Atteständr till nämnd VoO Väster okt -16
Delegationsbeslut oktober 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 168 Sammanträdestider 2017
Ärendenummer: Vv 332/2016
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Förslag på sammanträdesdatum år 2017:
onsdag 18 januari kl 14.00-17.00
torsdag 9 februari kl 9.00-12.00
onsdag 22 mars kl 14.00-17.00
torsdag 20 april kl 9.00-12.00
onsdag 17 maj kl 14.00-17.00
torsdag 8 juni kl 9.00-12.00
torsdag 24 augusti kl 9.00-12.00
onsdag 20 september kl 14.00-17.00
onsdag 18 oktober kl 14.00-17.00
onsdag 15 november kl 14.00-17.00
torsdag 7 december kl 9.00-12.00
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- föreslagna sammanträdesdatum fastställs
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 169 Information om ny- och ombyggnationer av Vård- och
omsorgsboenden
Handläggare: Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
Strateg Mikael Gustander föredrar om byggnationen Askenäs som försenas
på grund av detaljplansförändring. Byggnationerna av vårdboendena i
Karlslund och Trädgårdarna ligger i fas i tidsplaneringen.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 170 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ordförande påminner om jämställdhetsutbildningen för nämnden
tisdag 13 december klockan 9-12.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 171 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Daniel Jansson Hammargren informerar kring aktuella
frågor, händelser och nyheter som berör Vård- och omsorgsnämnd västers
verksamheter. Bland annat om information om varför utdrag ur
belastningsregistret gällande personal och volontärer inte kan göras.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 172 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser,
kommande kurser och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Fem av nämndens ledamöter deltog på konferensen: Gränslöst samarbete för
äldre den 25 oktober.
Konferensen innehåll bland annat en föreläsning av Susanne Rolfner
Suvanto, som är utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. En
innehållsrik plan som ska vara klar 31 mars 2017. Många intressanta
frågeställningar lyftes under konferensen.
Vård- och omsorgsboendet Ölmbrogården har besökts av grupp 1. Boendet
består av 16 korttidsplatser och 16 permanenta platser. Visionen för
boendet: Det lantliga boendet, med bland annat djur på den ena avdelningen.
Boendet har ett eget kök som lagar maten dit även seniorboende kan
komma. Personalen var positiv men busstiderna till Ölmbrogården passar
inte till arbetstiderna vilket bland annat försvårar för vikarietillsättning.
Gunhild Wallin, Gun Carlestam Lewin och Carmen Cristofor var med på
IVO-dagen den 14 november. IVO beskrev sin tillsynspolicy och deras
fokus. Förhållningssättet är att de även vill vara rådgivande och stödjande.
En ökad kommunikation mellan kommuner och landsting är önskvärd runt
patienterna. Myndigheten för delaktighet är en ny myndighet på vars
hemsida det finns mycket information bland annat kring välfärdsteknik.
Kurserna nedan är för kännedom, ingen ersättning utgår.
Forum jämställdhet 2017, 31 januari 2017
Rökfritt boende 23 november 2016
Seminarium fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare, 24
november 2016
Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg, 26-27
januari 2017
Bättre skola och omsorg genom kommunala jämförelser, 10 november 2016
Framtidens digitala sjukvård, 30 november 2016
Våga tänka nytt nu, 24 januari 2017
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen tas till protokollet
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§ 173 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Protokoll samverkan vo 20161101
Presidieanteckningar 20161103
Nya ärenden oktober 2016
KPR-protokoll 20161018
LPR-protokoll 20160914
§206 Mobilt team för äldre personer med behov av omfattande hälso- och
sjukvård(391388)_TMP
Protokollsutdrag Sov delår 2
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 174 Svar på övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor var anmälda.
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Bilaga 1
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