Vv 50/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd väster
2016-09-21
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dojan norr, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Gun Carlestam Lewin (S)
Lindha Wetterberg Gustavsson (S)
Hans Lindström (S)
Margareta Nylén Pellrud (S)
Mujo Hoso (S)
Per Danielsson (KD)
Christina Dicksen (C)
Lisbeth Lund (V)
Ewy Eriksson (M)
Anette Carlsson (M)
Josefin Pettersson (SD)
§§ 120-129
Lennart Eriksson (L)
Tjänstgörande ersättare
Carina Johansson (L)
Carmen Cristofor (M)
Erica Gidlöf (KD)

ersätter Stefan Nyström (MP)
ersätter Johanna Reimfelt (M)
ersätter Josefin Pettersson (SD) §§ 130-137

Närvarande ersättare
Kerstin Holm (S)
Lars Jakobsson (C)
Annette Jansson (S)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Karin Geisler, nämndadministratör
Anna-Stina Lander, planerare
Tommy Ledin, ekonom
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
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Margareta Dalén, områdeschef
Britt-Marie Balaj, Kommunal
Birgit Henningsson, Kommunal
Jörgen Beyron, kostchef
Maria Eck, SAS
Anna Atterhed, enhetschef
Paragraf 120-137

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 3 oktober 2016

Gunhild Wallin (C), ordförande

Anette Carlsson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2016.

§ 120 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar utse Anette Carlsson (M) att
justera dagens protokoll med Carmen Cristofor (M) som ersättare
den 3 oktober 2016.

§ 121 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
§ 130 blir ett informationsärende, § 137 är det ett ej öppet möte.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- ärendelistan godkänns med ovanstående förändringar
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§ 122 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv.

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

§ 124 Delårsrapport med prognos 2 2016
Ärendenummer: Vv 253/2016
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Prognos för vård och omsorg totalt visar ett underskott på 33,7 mkr. Den
nya prognosen är en förbättring med 5,7 mkr sedan delår 1. Underskottet
beror till stor del på hemvården som tappar marknadsandelar samtidigt som
organisationen ännu inte helt hunnit anpassas till dessa nya förutsättningar.
Dock har en stor ekonomisk förflyttning gjorts i positiv riktning hittills
under året vilket bedöms vara mycket positivt. Vård- och
omsorgsförvaltningen lägger nu fortsatt stort fokus, i form av fortsatta
vidtagna åtgärder och aktiviteter, på att få en ekonomi i balans. Speciellt
fokus kommer att läggas på de hemvårdsenheter som ännu inte visar
tillräcklig förbättrad utveckling. Verksamheterna inom både vård- och
omsorgsboende och det förebyggande området visar båda på ett ekonomiskt
överskott.
Medarbetarnas korttidsfrånvaro är något högre än föregående års utfall.
Dock har utvecklingen planats ut något jämfört med årets första månader.
Resultaten från medarbetarenkäten visade på något lägre HME-index samt
något försämrade resultat främst inom hemvårdsverksamheten. Orsaken
bedöms vara den omorganisation som nu pågår inom hemvården. Vård- och
omsorgsförvaltningen är sammanfattningsvis en organisation under
förändring som är hårt belastad och prövad under de ekonomiska
utmaningar som nu råder.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2 2016 Vård och omsorg VÄSTER
Bilaga 4 Områdesrapport FÖREBYGGANDE
Bilaga 5 Områdesrapport HEMVÅRDEN
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Bilaga 6 Områdesrapport VÅRD OCH OMSORGSBOENDE
PPT nämnd delårsrapport med prognos 2 NÄMND
Intern handlingsplan HBT arbetet VoO 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnd väster
1. Vård- och omsorgsnämnd väster fastställer delårsrapport med prognos 2
för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Nämnden kräver att samtliga enheter inom hemvården som inte uppvisar
en ekonomi i balans åläggs ekonomisk återhållsamhet.
4. Områdeschef för hemvården ges tillsammans med förvaltningschefsnära
ekonom i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för de enheter som inte
bedömts förflyttat sig i ekonomisk önskad riktning och takt.
5. Områdeschef för hemvården ges tillsammans med förvaltningschefsnära
ekonom i uppdrag att presentera åtgärdsplanen vid oktobernämnden.
Yrkande
Ewy Eriksson (M) meddelar att Moderaterna avstår från att delta i beslutet.
Lennart Eriksson (L) meddelar att Liberalerna avstår från att delta i beslutet.
Lisbeth Lund (V) meddelar att Vänstern 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
Ewy Eriksson (M), Anette Carlsson (M), Carmen Cristofor (M), Lennart
Eriksson (L), Carina Johansson (L), Lisbeth Lund (V) och Josefin
Pettersson (SD) deltar inte i beslutet.

§ 125 Genderbudget
Ärendenummer: Vv 312/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Information om arbetet med genderbudget.
Beslutsunderlag
Förslag områden genusbudgeteringsanalys 2016 NÄMND
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 126 Handlingsplan för våld i nära relationer
Ärendenummer: Vv 216/2016
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Remissversionen av Örebro kommuns Handlingsplan mot våld i nära
relationer har inkommit till Vård- och omsorgsnämnd väster.
Under hösten 2015 och våren 2016 har en parlamentarisk styrgrupp arbetat
tillsammans med tjänstestöd från Kommunstyrelseförvaltningen för att
identifiera utvecklingsområden och formulera relevanta målsättningar.
För de politiska partierna, nämnderna, kommunala bolagen, myndigheter,
råden samt de speciellt berörda verksamheterna gäller remisstiden 16 maj
till den 15 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Följebrev Remiss
Handlingsplanvåld_KS 632_2016
Förslag på remissvar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Vård och omsorgsnämnd väster antar förvaltningens förslag till remissvar
2. Remissvaret överlämnas till Kommunstyrelsen
Nämndens behandling
Majoriteten föreslår följande tillägg till remissvaret:
Nämnden vill poängtera vikten av att våra medarbetare har/får kunskaper
om våld i nära relationer för att kunna upptäcka det och agera enligt
handlingsplanen.
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Yrkande
Lisbeth Lund (V) yrkar bifall till majoritetens förslag
Ewy Eriksson (M) yrkar bifall till majoritetens förslag
Lennart Eriksson (L) yrkar på ett tillägg, se bilaga 1
Gunhild Wallin (C) yrkar avslag på Liberalernas tilläggsyrkande
Proposition
Ordföranden Gunhild Wallin (C) finner att det finns tre förslag till beslut:
majoritetens förslag till beslut, Liberalernas yrkande om tillägg och Gunhild
Wallins (C) yrkande om avslag på Liberalernas tilläggsyrkande.
Då ingen yrkat avslag på majoritetens förslag ställer ordföranden
majoritetens förslag till beslut under proposition och finner att nämnden
bifaller förslaget
Därefter ställer ordföranden liberalernas förslag till beslut mot avslag under
proposition och finner att nämnden avslår förslaget.
Beslut
Vård och omsorgsnämnd väster beslutar
1. anta det justerade förslaget till remissvar
2. Remissvaret överlämnas till Kommunstyrelsen
Reservation
Lennart Eriksson (L) och Carina Johansson (L) reserverar sig mot beslutet
avseende sitt tilläggsyrkande, se bilaga 1

§ 127 Reviderad prioritetsordning för dagverksamhet
Ärendenummer: Vv 310/2016
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Områdeschef Eva Jöbo föredrar om situationen inom dagverksamheten och
förslaget på prioritetsordning. Några justeringar efter utskickat förslag
redogörs.
Beslutsunderlag
Prioritetsordning, dagverksamhet 2005 0898_001
Riktlinjer för dagverksamhet inom v o 2016
Prioritetsordning dagv 2016
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 128 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 307/2016
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
Atteständr till nämnd VoO Väster augusti -16
Delegationsbeslut augusti 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 129 Kostenkäter och Klimatsmart mat
Ärendenummer: Vv 261/2016
Handläggare: Eva Jöbo, Jörgen Beyron
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Ärendebeskrivning
Områdeschef Eva Jöbo och kostchef Jörgen Beyron informerar om resultatet
av kostenkäter samt om Klimatsmart mat vård- och omsorg 2.0.
Beslutsunderlag
Kundenkät lunchlådor presentation september
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 130 Rutin för politiker att gå bredvid i verksamheten
Ärendenummer: Vv 311/2016
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Syftet med rutinen är att:
* trygga rättssäkerhet och integritet för den enskilde
* ge den enskilde möjlighet att säga nej till förfrågan om besök av
förtroendevald i samband med bredvidgång
* skapa goda förutsättningar för bredvidgång
* skapa tydligt i hur förfrågan om bredvidgång av förtroendevald ska
hanteras
Beslutsunderlag
Rutin att gå bredvid
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 131 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
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Ärendebeskrivning
Det ligger ett uppdrag på att förbättra processerna runt Delårsrapport med
prognos 2. In- och utdata är också processer som förbättras. Budgetarbetet
är pågående. Digitalisering inom verksamheterna är på gång. Nya
betalningsansvarslagen kommer innebära förändringar som håller på
utredas.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 132 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om invigning av Trädgårdarna och om
Seniorfestivalen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 133 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Fem ledamöter på konferensen Ett gott liv på äldre dar den 9 september.
Christina Dicksen, Lindha Wetterberg Gustavsson, Margareta Nylén
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Pellrud och Lennart Eriksson berättar om innehållet som bland annat
var information om nedsatt hörsel, nedsatt syn och balanssinnet. Deltagarna
fick prova syntolkning.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 134 Diarieförda ärenden, kurser, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Protokoll samverkan vo 20160906
Presidieanteckningar 20160908
Nya ärenden augusti 2016
KPR-protokoll 20160307,20160530
LPR-protokoll 20160322,020160510
Kurser
Seniorfestival 3-8 oktober - ingen ersättning
Anhörigdag 29 september - ingen ersättning
Trädgårdarna, invigning den 27 september - ingen ersättning
Inbjudan Green Care konferens 2016, 27-28 september - för kännedom
IVO-dagen, 14 november - presidiet deltar
Presidiekonferens 15 november - för kännedom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 135 Svar på övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
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Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

§ 136 Beslut från IVO
Ärendenummer: Vv 174/2016
Handläggare: Maria Eck, Anna Atterhed
Ärendebeskrivning
SAS Maria Eck och enhetschef Anna Atterhed informerar om ett beslut från
Inspektionen för Vård och omsorg rörande Vintrosahemmet och aktuella
åtgärder.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO
Svar till IVO
Rutin vid beslut om låst, larmad eller öppen dörr Vobo
Manual till utredningsunderlag
Checklista Riskanalys Vobo vid bedömning av låsta dörrar
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 137 Information Lex Sarah - ej öppet möte
Ärendenummer: Vv 279/2016
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
Information om ärende på Löwenhjelmska huset.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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Bilaga 1
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