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Tommy Ledin
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planerare
ekonom

Paragraf 55-72

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 27 april 2017.

Gunhild Wallin (C), ordförande

Anette Carlsson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 april 2017.

§ 55 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar utse Anette Carlsson (M) att
justera dagens protokoll med Johanna Reimfelt (M) som ersättare den 27
april 2017.

§ 56 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- godkänna ärendelistan.

§ 57 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.
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§ 58 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Carina Johansson (L) efterfrågar information om kommunens beredskap om
ett privat företag som utför tjänster enligt LOV inom nämndens
ansvarsområde går i konkurs.

§ 59 Remake
Ärendenummer: Vv 194/2017
Handläggare: Aina Rundgren, Staffan Wikstedt
Ärendebeskrivning
Planerare Aina Rundgren och ekonom Staffan Wikstedt informerar om
sociala investeringar.
Remake är en lågtröskelverksamhet som skulle kunna utgöra ett
komplement till befintliga insatser, en verksamhet som innebär en
meningsfull sysselsättning, ger rutiner till vardagen och innebär gemenskap.
Beslutsunderlag
Idéprövning - REMAKE Örebro
Tjänsteskrivelse
Riktlinje sociala investeringar Orebro kommun
Sociala investeringar - Vård och omsorg 170420
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster
- Nämnden ställer sig bakom idéprövningen till social investering och
godkänner framskrivande av ansökan.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 60 Patientsäkerhetsberättelsen
Ärendenummer: Vv 181/2017
Handläggare: Cecilia Lundberg, Inga Blomstrand
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Ärendebeskrivning
Prioriterade målområden för patientsäkerhet 2016 var:
- Kvalitetssäkring av riktlinjer och rutiner i hälso- och sjukvården.
- Kvalitetssäkring av den individuella hälso- och sjukvårds- och
rehabiliteringsprocessen.
- Kvalitetssäkring av samverkan och informationsöverföring internt och
externt.
- Kvalitetssäkring av det systematiska förbättringsarbetet och säkerställande
av den systematiska uppföljningen av hälso- och sjukvården.
- Kvalitetssäkring av kompetens inom hälso- och sjukvård - legitimerad
personal samt utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2016
Presentation Patientsäkerhetsberättelse 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- patientsäkerhetsberättelsen 2016 godkänns
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 61 Förslag till ny översiktsplan Vårt framtida Örebro
Ärendenummer: Vv 102/2017
Handläggare: Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Översiktsplanen "Vårt framtida Örebro" är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya
vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska
skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i
framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för
att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även
för framtida generationer.
Örebros översiktsplan är digital, du hittar samrådsförslaget på
www.orebro.se/nyoversiktsplan
Samrådstiden är 1 februari - 30 april 2017. Ärendet beredes 20170322.
Beslutsunderlag
Översiktsplan för Örebro kommun samrådsförslag
Förslag remissvar översiktsplan 170419
4

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Vård- och omsorgsnämnd väster antar förslaget på remissvar på Vårt
framtida Örebro - Översiktsplan för Örebro kommun.
2. Svaret skickas till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 62 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 180/2017
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 mars 2017
Atteständr till nämnd VoO Väster Mars-17.pdf
S__Vård och Omsorg_Delegation_Anmälan av delegationsbeslut_väster
mar_2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- anmälan tas till protokollet
Beslut
Vård - och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 63 Handlingsplan för våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2024
Ärendenummer: Vv 216/2016
Handläggare: Renée Andersson
Ärendebeskrivning
Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Handlingsplan mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett styrdokument som
gäller för Örebro kommuns verksamheter. Arbetet utgår ifrån FN:s
mänskliga rättigheter.
Beslutsunderlag
Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
Missivbrev - Handlingsplan för VINR och HVF 2017-2024 - Vård- och
omsorgsnämnd väster
Utdrag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att arbeta med specificerade
åtgärder under handlingsplanens period.
Nämndens behandling
Ordförande Gunhild Wallin (C) föreslår ytterligare en beslutspunkt till
nämnden: ”Redovisning av arbetet med åtgärdsplanen sker till nämnden i
oktober 2017”.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
1. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att arbeta med
specificerade åtgärder under handlingsplanens period
2. Redovisning av arbetet med åtgärdsplanen sker till nämnden i oktober
2017

§ 64 Analysområden genusbudget 2017
Ärendenummer: Vv 182/2017
Handläggare: Anna-Stina Lander
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Ärendebeskrivning
Förslag på genusbudgetanalysområden 2017 redogörs för nämnden.
Beslutsunderlag
Genusbudgetanalys Vård och omsorg 2017, förslag till områden och
tidsplan
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 65 Månadsrapport och information om
omställningsarbetet
Ärendenummer: Vv 45/2017
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för mars redovisas på nämndsammanträdet samt information
om omställningsarbetet i hemvården.
Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2017 - väster 170418
Vård och omsorg -HELA- Månadsrapport mars 2017 170406
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. månadsrapporten godkänns
2. hemvårdsenheterna får i uppdrag att med kraft arbeta för en ekonomi i
balans enligt tidigare fattade beslut
3. problematiken kring budgetunderskottet inom hemvården lyfts till
Programnämnd social välfärd och Kommunstyrelsen
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 66 Tillsynsrapport 2016 uppföljning
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.
Vid tillsynsrapporten 2016 togs beslut om att ett antal åtgärder skulle vidtas
och delges nämnden april 2017. Denna rapport sammanfattar dessa vidtagna
åtgärder.
Ett förbättringsarbete har under våren påbörjats gällande tydliggörande och
förändring av SIP-rutinen då både ny lagstiftning och nytt
verksamhetssystem påverkar detta. Dessutom har rutinen kommunicerats
inom organisationen vid olika forum till enhetscheferna och vikten av
samordnad individuell planering har betonats.
Rutin har tagits fram för beslutsfattande i ledningsgruppen för större och
mer strategiska beslut. Denna rutin inkluderar även modell för
nyttokalkylering.
Handboken för hantering av medarbetarenkätresultat kommer att vara
reviderad inför 2017 års medarbetarenkät. Förvaltningens samtliga
enhetschefer har även, och kommer även, att påminnas om vikten av att
analyser av medarbetarenkätresultatet genomförs.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER (Vv 201/2015)
Tillsynsrapport 2016 Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER (Vv 201/2015)
Uppföljningsrapport Tillsyn 2016 Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER (Vv
201/2015)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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§ 67 Sommaraktiviteter för äldre
Ärendenummer: Vv 131/2017
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning
Information om sommaraktiviteter för äldre för 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Här händer nästan mirakel - för kännedom
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 68 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
15 maj 2017 kommer hela nämnden kallas till en information om
upphandling av leverans av lunchlådor.
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förslag till beslut

§ 69 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
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Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om kommunens arbete inför en ny lag
- lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Tillfällig lösning med lönepåslag för sjuksköterskor i område nordost.
Information studiebesök på Ängens dagrehabilitering och Tullhuset.
Rehabiliterande arbetssätt kommer införas i kommunen.
Områdeschef Margareta Dalén informerar om situationen och åtgärder på
Elgströmska huset.
Presentation av två av tre nya avdelningschefer Vobo Camilla Hofwander
för sydväst samt har samordningsansvar för HSL och Lisa Otternäs för
öster.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens beslut

§ 70 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser,
kommande kurser och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Rapport från kontaktpolitikerbesök på Seniorlotsarna. Ett positivt besök
med information om bland annat Träffpunkterna som har många besökare.
Haga hemvård har besökts där medarbetare bland annat delger kritiska
synpunkter på optimal planering och den nya organisationen. Enheten har
många sjukskrivningar och det finns en osäkerhet kring
Bemanningsenheten. Synpunkter har lyfts till områdeschef Camilla
Andersson.
Minnesmottagningen har besökts och Lindha Gustavsson Wetterberg har
skrivit om besöket, skriften bifogas.
Skebäcksgårdens kök har besökts, där lagas cirka 900 portioner om dagen.
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Raggmunk är den mest populära maträtten. En ökning av den vegetariska
kosten och minskning av matsvinnet. Nämnden får skriften Smartare mat
utdelad.
Gun Carlestam Lewin rapporterar från konferensen Jämlik hälsa som
behandlade bland annat tandhälsa och jämlik hälsa.
Ersättning utgår för Nyckelstalsdagen 11 maj, övriga kurser är för
kännedom.
Beslutsunderlag
Inbjudan seminarium 2017-05-09 Fusk oegentligheter och bedrägeri mot
välfärdssektorn
Framtidens vårdkompetens - en startkonferens 15 juni
Temadag - Uppdatering av ledningssystem för kommunal hälso- och
sjukvård enligt SOSFS 20119 16 maj
Välkommen till Småland och KAF RM i Golf 2017 17-18 augusti
Inbjudan nyckeltalsdag 11 maj
Rapport från Ängens minnesmottagning
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 71 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar, skrivelser,
handlingar
Ärendenummer: Vv 196/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
1. Månadsrapport boendesamordning mars
2. Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män inom
Örebro kommun
2. Missiv 170202
2. Utdrag
3. Nya ärenden mars 2017
4. Presidieanteckningar 20170407
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Protokoll samverkan vo 20170404
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- informationen tas till protokollet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 72 Svar på övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Carina Johansson (L) fråga om kommunens beredskap besvaras på
kommande nämnd.
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