Vv 430/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd väster
2017-01-18
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dojan vänster, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Gun Carlestam Lewin (S)
Johanna Reimfelt (M)
Hans Lindström (S)
Mujo Hoso (S)
Per Danielsson (KD)
Christina Dicksen (C)
Lisbeth Lund (V)
Ewy Eriksson (M)
Anette Carlsson (M)
Helena Eklund (SD)
Stefan Nyström (MP)
Lennart Eriksson (L)
Tjänstgörande ersättare
Annette Jansson (S)
Kerstin Holm (S)

ersätter Lindha Wetterberg Gustavsson (S)
ersätter Margareta Nylén Pellrud (S)

Närvarande ersättare
Erica Gidlöf (KD)
Lars Jakobsson (C)
Carina Johansson (L)
Carmen Cristofor (M)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren
Karin Geisler
Camilla Andersson
Eva Jöbo
Margareta Dalén
Anna-Stina Lander
Tommy Ledin
Maria Eck

förvaltningschef
nämndadministratör
områdeschef
områdeschef
områdeschef
planerare
ekonom
SAS
1

Jörgen Beyron
Gustav Haglert
Gunilla By
Inger James
Annica Kihlgren

kostchef
upphandlare
planerare
Örebro universitet
Örebro universitet

Paragraf 1-20

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 26 januari 2017

Gunhild Wallin (C), ordförande

Ewy Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 januari 2017.

§ 1 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar utse Ewy Eriksson (M) att justera
dagens protokoll med Lisbeth Lund (V) som ersättare den 26 januari 2017.

§ 2 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Under ärende 12 är det ej öppet möte.
Ärende 15 återkommer även nästkommande nämnd.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- godkänna ärendelistan
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§ 3 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga jäv anmäls.

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

§ 5 Årsberättelse 2016
Ärendenummer: Vv 461/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Vård och omsorg redovisar ett samlat ekonomiskt underskott för 2016.
Därmed har driftsnämnden inte fullgjort sitt ekonomiska uppdrag från
kommunfullmäktige genom den verksamhet som bedrivits under året.
Åtgärder har vidtagits under året som förbättrat resultatet, dock utan att
ekonomisk balans uppnåtts. 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.
Beslutsunderlag
Arbetsmaterial årsberättelse 2016 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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§ 6 Månadsrapport
Ärendenummer: Vv 75/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för december redovisas på nämndsammanträdet.
Beslutsunderlag
Månadsrapport
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- månadsrapporten godkänns
Beslut
Vård-och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 7 Information ekonomi i balans, omställning hemvård
Ärendenummer: Vv 338/2015
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Områdeschef Camilla Andersson informerar om arbetet med och i
hemvårdens organisation.
Beslutsunderlag
Hemvård enheter i resp avdelning
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 8 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Vv 367/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
De huvudsakliga uppdragen för Vård- och omsorgsnämnden är att
tillhandahålla individuell vård och omsorg, hälsofrämjande och
förebyggande tjänster samt anhörigstöd. Stora ekonomiska utmaningar
väntar 2017. Arbetet med att dimensionera bemanningen inom hemvården
korrekt utifrån underlag, behov och ekonomisk tilldelning kommer att
prioriteras. Det är viktigt att Örebro kommun har kapacitet och klarar av att
kvarstå som en av de konkurrerande utförarna av hemtjänstinsatser.
Verksamheterna inom Vård och omsorg kommer även fortsättningsvis att
sträva efter att kunna erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg och
kvalitetsutveckling. Dessutom kommer satsningar att göras kring
digitalisering.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2017
Vänsterpartiets budget 2017 PSoV
MP Vård- och omsorg väster
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Vård- och omsorgsnämnd väster
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till programnämnd Social
välfärd för kännedom.
Yrkande
Gunhild Wallin (C), Gun Carlestam Lewin (S) och Per Danielsson (KD)
yrkar bifall till förvaltningens tillika majoritetens förslag.
Johanna Reimfelt (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas budget i
kommunfullmäktige.
Stefan Nyström (MP) yrkar avslag till förmån för Miljöpartiets budget i
programnämnd Social välfärd, se bilaga 2.
Lisbeth Lund (V) yrkar avslag till förmån för Vänsterpartiets budget i
programnämnd Social välfärd.
Lennart Eriksson (L) yrkar avslag till förmån för Liberalernas budget i
kommunfullmäktige och programnämnd Social välfärd, se bilaga 1
Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns fem olika förslag till
beslut, det vill säga förvaltningens tillika majoritetens gemensamma förslag,
Moderaternas egna förslag, Miljöpartiets egna förslag, Liberalernas egna
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förslag samt Vänsterpartiets egna förslag, vilka ordföranden kommer att
ställa mot varandra.
Nämnden bifaller denna propositionsordning
Ordförande behandlar de fem olika förslagen, förvaltningens tillika
majoritetens gemensamma förslag, Moderaternas egna förslag, Miljöpartiets
egna förslag, Liberalernas egna förslag samt Vänsterpartiets egna förslag, ett
i taget och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Reservation
Johanna Reimfelt (M), Ewy Eriksson (M) och Anette Carlsson (M)
reserverar sig muntligt till förmån för Johanna Reimfelts (M) yrkande.
Lennart Eriksson (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande, se bilaga 1.
Stefan Nyström (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande, se bilaga 2.
Lisbeth Lund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande, se bilaga 3.

§ 9 Sammanställning begäran om åtgärd med mera enligt 6
kapitlet 6 a § arbetsmiljölagen
Ärendenummer: Vv 397/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Information om sammanställning av begäran om åtgärd med mera
enligt 6 kapitlet 6 a § arbetsmiljölagen.
Beslutsunderlag
Sammanställning 20161220
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 10 Revisionsgranskning biståndsbedömning
Ärendenummer: Vv 420/2016
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har granskat
biståndshandläggningsprocessen och verkställighet inom ordinärt
boende/hemvård. Stadsrevisionen önskar svar från Vård- och
omsorgsnämnderna samt programnämnd Social välfärd utifrån resultatet av
granskningen.
Beslutsunderlag
Missiv + rapport biståndsbedömning
Förslag på yttrande
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- yttrandet godkänns och insänds till Stadsrevisionen.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 11 Attestförteckning
Ärendenummer: Vv 423/2016
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Enligt attestreglementet för Örebro kommun, fastställt av
Kommunfullmäktige 1989-12-20, fastslås att respektive nämnd ansvarar för
den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i reglementet
iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs (§ 2).
Både Kommunallagen och kommunens fastställda Redovisningsreglemente
förutsätter att den ekonomiska redovisningen är rättvisande, att bokföringen
sker enligt god redovisningssed samt att en tillräcklig intern kontroll
tillgodoses.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-01-04
Attestförteckning VoO 2017 170104
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Attestanter med ersättare för perioden 2017-01-01-2017-12-31 utses
enligt bifogad förteckning.
2. Förvaltningschefen och ekonomerna har generell beslutsattesträtt för
samtliga verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltning väster och
områdescheferna och avdelningscheferna har beslutsattesträtt för samtliga
verksamheter inom sitt område respektive avdelning då ordinarie
beslutsattestant eller ersättare är frånvarande alternativt annan akut situation
uppstår. Om denna rätt utnyttjas för verksamhet som disponeras av annan
beslutsattestant, ska denna omgående underrättas.
3. Uppdras åt förvaltningen att informera berörda attestanter om
attestansvarets innebörd och omfattning.
4. Förvaltningschefen delegeras ansvaret att besluta om byte av attestanter
under löpande budgetår.
5. Firmatecknare för Vård- och omsorgsförvaltning väster är
förvaltningschef med ekonomerna som ersättare.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 12 Upphandling av distribution av lunchlådor - ej öppet
möte
Ärendenummer: Vv 194/2016
Handläggare: Jörgen Beyron, Eva Jöbo, Gustaf Haglert
Ärendebeskrivning
Distributionen av lunchlådor ska upphandlas, nämnden tar ställning till ett
förfrågningsunderlag.
Beslutsunderlag
Underlag
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag tillnämnden
1. Vård- och omsorgsnämnd väster antar det föreslagna
förfrågningsunderlaget
2. Beslut justeras omedelbart
3. Förfrågningsunderlaget läggs ut för annonsering omedelbart efter att
beslut fattats
Nämndens behandling
Lisbeth Lund (V) har lämnat in ett förslag på ett tillägg i
förfrågningsunderlaget gällande kollektivavtal.
Ordförande Gunhild Wallin (C) bifaller Lisbeth Lunds (V) förslag.
Gustav Haglert redovisar ett justerat förfrågningsunderlag utifrån Lisbeth
Lunds (V) förslag och upphandlingsavdelningens justeringar.
Förfrågningsunderlaget kommer att annonseras efter MBL.
Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns två olika förslag till
beslut, det vill säga förvaltningens förslag och det justerade förslaget.
Ordföranden kommer att ställa förslagen mot varandra.
Nämnden bifaller denna propositionsordning.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
bifaller det justerade förslaget.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
1. anta det justerade föreslagna förfrågningsunderlaget
2. justera beslutet omedelbart

§ 13 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 46/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
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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 december 2016
Atteständr till nämnd VoO Väster Dec -16
S__Vård och Omsorg_Delegation_Anmälan av delegationsbeslut_väster
dec_2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 14 Reviderad verksamhetsplanen för kontaktpolitiker
Ärendenummer: Vv 472/2014
Handläggare: Gun Carlestam Lewin
Ärendebeskrivning
Den nya HSL- och hemvårdsorganisationen innebär att enhetsindelningen
förändrats. Ett förslag på reviderad verksamhetsplan för kontaktpolitiker har
arbetats fram.
Beslutsunderlag
Reviderad verksamhetsplan för kontaktpolitiker
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
- Vård- och omsorgsnämnd väster antar den reviderade verksamhetsplanen
för kontaktpolitiker
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förslag

§ 15 Information om översyn av Bemanningsenheten
Ärendenummer: Vö 334/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Daniel Jansson Hammargren informerar om resultatet av
översynen av Bemanningsenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 20161209
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 16 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Det är jämställdhetsutbildning för nämnden 22 mars 2017 på förmiddagen.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 17 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
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Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Daniel Jansson Hammargren informerar kring aktuella
frågor, händelser och nyheter som berör Vård- och omsorgsnämnd västers
verksamheter.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 18 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser,
kommande kurser och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Inga kontaktpolitikerbesök har gjorts.
Beslutsunderlag
Anhörigcentrum Kick off 18 januari 2017 - för kännedom, med ersättning.

§ 19 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar, skrivelser,
handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Protokoll samverkan vo 20161220
Protokoll samverkan 20170109: Saco, Vision, Vårdförbundet
MBL-protokoll 20170109
Presidieanteckningar 20161221
Nya ärenden december 2016
LPR-protokoll 20161115
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet

12

Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 20 Forskningsprojekten ”Att arbeta tillsammans för att
utveckla en meningsfull vardag för äldre personer i
äldreomsorgen” och ”Rätten till ett tryggt boende på äldre
dar”.
Handläggare: Inger James, Annica Kihlgren, Gunilla By
Ärendebeskrivning
Redovisning av Inger James och Annica Kihlgren forskare vid Örebro
universitet, om de deltagarbaserade projekten ”Att arbeta tillsammans för att
utveckla en meningsfull vardag för äldre personer i äldreomsorgen” och
”Rätten till ett tryggt boende på äldre dar”, som genomförts i samarbete
mellan universitetet och vård och omsorg i Örebro kommun.
Utgångspunkten för den deltagarbaserade forskningen har varit
regeringsbeslutet om att införa en nationell värdegrund. Tillsammans med
samtliga deltagare har studier genomförts om vad en meningsfull vardag för
den äldre personen kan innehålla, hur den kan utvecklas, och formuleras i en
värdegrund och lokala värdighetsgarantier
Beslutsunderlag
Rapport
Framsida
Sammanfattning
Värdegrundsbroschyr
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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