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kostchef
personalstrateg
palliativ vårdsamordnare
palliativ vårdsamordnare

Paragraf 111-127

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 4 september 2017.

Gunhild Wallin (C), ordförande

Anette Carlsson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 september
2017.

§ 111 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar utse Anette Carlsson (M) att
justera dagens protokoll med Lennart Eriksson (L) som ersättare
den 4 september 2017.

§ 112 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- godkänna ärendelistan
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§ 113 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.

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

§ 115 Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både
kvinnor och män inom Örebro kommun
Ärendenummer: Vv 155/2017
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder som har ett arbetsgivaransvar får genom "Handlingsplan
för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män" i uppdrag att ta fram en treårig
handlingsplan (2018-2020) med konkretiserade åtgärder, prioritering,
tidssättning och ansvarig för respektive åtgärd.
Ärendet bereddes på nämnden 20170608.
Beslutsunderlag
Utdrag
Missiv 170202
Handlingsplan - hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män - beslutad av KS
Förslag på handlingsplan Vård- och omsorgsnämnd väster
Överläggningsprotokoll Kommunal
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Handlingsplanen godkänns och insänds till Kommunstyrelsen.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 116 Reviderad riktlinje aktivitetsstöd
Ärendenummer: Vv 191/2017
Handläggare: Carin Neanro, Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Revidering av riktlinjerna för aktivitetsstöd. De reviderade riktlinjerna
börjar gälla för 2017 års ansökningar inför 2018.
Ärendet bereddes på nämnden 20170608.
Beslutsunderlag
Reviderad riktlinje aktivitetsstöd - förslag
Tjänsteskrivelse daterad 20170815
Mejl med ändringsförslag
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Reviderad riktlinje för aktivitetsstöd godkänns.
Nämndens behandling
Gun Carlestam Lewin (S) framför redaktionella justeringar av riktlinjerna.
Ordförande redogör för förslag på justeringar i de föreslagna reviderade
riktlinjerna.
Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns tre beslutspunkter som
förslag till beslut:
1. justeringar enligt förslag görs i de föreslagna reviderade riktlinjerna
2. anta den justerade reviderade riktlinjen
3. Gun Carlestam Lewin (S) och Carin Neanro får i uppdrag att införa
redaktionella justeringar i riktlinjerna
Ordföranden behandlar de tre olika beslutspunkterna var för sig och finner
att nämnden beslutar bifalla de tre beslutspunkterna.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
1. justeringar enligt förslag görs i de föreslagna reviderade riktlinjerna
2. anta den justerade reviderade riktlinjen
3. Gun Carlestam Lewin (S) och Carin Neanro får i uppdrag att införa
redaktionella justeringar i riktlinjerna
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§ 117 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 250/2017
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
Delegationsbeslut juni, juli 2017
Atteständr till nämnd VoO Väster Juni -17
Atteständr till nämnd VoO Väster Juli -17
S__Vård och Omsorg_Delegation_Anmälan av delegationsbeslut_väster
juni_2017
S__Vård och Omsorg_Delegation_Anmälan av delegationsbeslut_väster
juli_2017
Redovisning Social samfond I
Redovisning Social samfond III
Bilaga utdelning Stiftelsen social samfond III
Boenden väster
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- anmälan tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 118 Månadsrapport juni, juli 2017
Ärendenummer: Vv 45/2017
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Ekonom Tommy Ledin redogör för nämndens ekonomi. Prognosen som
lades denna månad ska ses som preliminär, prognosarbetet har blivit lidande
då inte alla enhetschefer varit tillbaka efter semestern. Det har identifierats
stora risker med lagd prognos. Det finns förväntade effekter som saknar
aktiviteter och som behöver analyseras vidare. Dock är den samlade
bedömningen att det beräknade underskottet kommer att bli större till
delår 2. Det ekonomiska utfallet hittills visar att de åtgärder som tidigare
5

beslutats inte gett förväntat resultat. Det i kombination med att ekonomin
under sommaren blev sämre än väntat medför att prognosen troligtvis
försämras med cirka 7 miljoner kronor totalt för hemvården. För västers del
ligger dock prognosen för hemvården på samma nivå som delår 2.
Planerare Anna-Stina Lander redogör för sjuktalen.
Information till nämnden om de beslutade ekonomiska restriktionerna inom
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Månadsrapport juli 2017 - väster 170818
Månadsrapport juli 170814 - PRESENTATION
Restriktioner 170824
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- månadsrapporten godkänns

§ 119 Rapport om effekterna av den nya
hemvårdsorganisationen
Ärendenummer: Vv 212/2017
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Nämnden gav 17 maj 2017 förvaltningen i uppdrag att rapportera om den
nya hemvårdsorganisationen, som trädde i kraft 1.1 2017, gett förväntad
effekt, framför allt när det gäller det ekonomiska resultatet. Områdeschef
Camilla Andersson redogör för nämnden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Vv 20170517
Redovisning till nämnd
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård - och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 120 Information Elgströmska huset
Ärendenummer: Vv 123/2017
Handläggare: Marie Jansson, Camilla Brehmer Trumö, Maria Eck
Ärendebeskrivning
Enhetschef Marie Jansson, avdelningschef Camilla Brehmer Trumö och
SAS Maria Eck informerar om nuläget på Elgströmska huset samt om de
förändringar som gjorts.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 121 Information om distribution av lunchlådor
Ärendenummer: Vv 194/2016
Handläggare: Jörgen Beyron, Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Information om införandet av ny distributör av lunchlådor.
Beslutsunderlag
Brev till kunder från Örebro kommun
Brev till kunder från Samhall och Örebro kommun
Planering av införandet
Info Matleverans Samhall
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

7

§ 122 Information om medarbetarenkät - resultat
Ärendenummer: Vv 260/2017
Handläggare: Annika Sölveling
Ärendebeskrivning
Information om medarbetarenkäten 2017 för Vård- och
omsorgsförvaltningen och hur arbetet fortsätter inom förvaltningen med
resultatet.
Beslutsunderlag
Medarbetarenkätresultat VO
RR_social_valfard~vard_och_omsorgsforvaltningen
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 123 Information om palliativa vården
Handläggare: Shahin Kharaei, Karin Johansson
Ärendebeskrivning
De palliativa samordnarna Shahin Kharaei och Karin Johansson
informerar om den palliativa vården.
Beslutsunderlag
powerpointpresentation
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 124 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ordförande Gunhild Wallin informerar om inbjudan till första spadtaget för
nya vård- och omsorgsboendet i Karlslund samt kick off Anhörigcentrum
nästa vecka.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 125 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Daniel Jansson Hammargren rapporterar om sommaren
inom förvaltningen, ett genomgående problem är bemanningen under
semesterperioden.
Daniel Jansson Hammargren slutar som förvaltningschef och kommer
lämna över till Jukka Tekonen som blir tillfällig förvaltningschef från
den 1 september 2017.
Beslutsunderlag
Rapport sommaren 2017, 20170816
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 126 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser,
kommande kurser och konferenser
Handläggare: Ledamöter
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Ärendebeskrivning
Gunhild Wallin (C), Gun Carlestam (S) och Lisbeth Lund (V) besökte
sommarvistelsen på Medevi brunn som arrangerade i somras. Det var ett
positivt besök med nöjda deltagare. Det finns en film på kommunens
facebooksida med intervjuer av ett par deltagare. En utvärdering kommer att
göras av sommarvistelsen. Uppföljning för deltagarna pågår i förvaltningen
Lisbeth Lund (V) har besökt en välbesökt träffpunkt på Rostahemmet.
Beslutsunderlag
Framtidens äldre 27 september - med ersättning
Kick off Anhörigcentrum 28 augusti - kontaktpolitiker får ersättning, övriga
för kännedom
Jämställd äldreomsorg 8 september - med ersättning
Nyckeln till ett gott liv 25 september - för kännedom
Karlsundsskogens första spadtag 28 augusti - för kännedom
IVO-dagen 13 februari 2018
Kvalitetsmässan 14-16 november - för kännedom
Välfärdsteknik i äldreomsorgen 7-8 december - för kännedom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 127 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
1. Reviderade arvoden och ersättningar samt protokollsutdrag
2. Protokoll extra samverkan vo 20170615 för Vision, Kommunal, Saco,
Vårdförbundet
3. Presidieanteckningar 20170814
4. Nya ärenden juni, juli 2017
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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