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Vv 35/2017

Protokoll

ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd väster
2017-12-07
Datum:
Klockan: 08:30 - 11:45
Plats:
Dojan höger, Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C), ordförande
Gun Carlestam Lewin (S), vice ordförande
Margareta Nylén Pellrud (S)
Mujo Hoso (S)
Per Danielsson (KD)
Christina Dicksen (C)
Lisbeth Lund (V)
Ewy Eriksson (M)
Anette Carlsson (M), ej § 201 (jäv)
Lennart Eriksson (L)
Tjänstgörande ersättare
Lars Jakobsson (C), ersättare för Johanna Reimfelt (M)
Ewa Sohlborg (V), ersättare för Anders Östlund (SD)
Annette Jansson (S), ersättare för Lindha Wetterberg Gustavsson (S)
Kerstin Holm (S), ersättare för Hans Lindström (S)
Gunnar Oest (MP), kl. 8.40-11.45, §§ 187-207, ersättare för Christine Keffel (MP)
Närvarande ersättare
Erica Gidlöf (KD), kl. 10.00-11.45, §§ 195-207
Carina Johansson (L), kl. 9.00-11.45, §§ 192-207
Övriga
Jukka Tekonen, tf. förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämndadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Eva Jöbo, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Andreas Legnerot, enhetschef
Tina Hultkrantz, avdelningschef
Margareta Borg, skolchef
Johan Franzén, ekonom skola
Carina Andersson, måltidschef
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Gunilla By, planerare
Kamila Rzemiszewska, administrativ samordnare
Carin Neanro, enhetschef
Paragraf 183-207

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 18 december 2017

Gunhild Wallin (C), ordförande

Lennart Eriksson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 december
2017.

§ 183 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 18 december kl. 11.00. Till ordinarie
justerare föreslås Lennart Eriksson (L) med Lisbeth Lund (V) som
ersättare.
Beslut
Nämnden beslutar
- Protokollsjustering ska ske den 18 december kl. 11.00. Till ordinarie
justerare utses Lennart Eriksson (L) med Lisbeth Lund (V) som ersättare.

§ 184 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ärende 20 Förvaltningschefens information tas upp efter punkt 17 då
förvaltningschefen måste lämna mötet ca kl. 11.30.
Beslut
Nämnden beslutar
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- Ärendelistan godkänns med ovanstående förändring.

§ 185 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Anette Carlsson (M) anmäler jäv under punkt 18 om Aktivitetsstöd.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan om jäv tas till protokollet.

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

§ 187 Reviderad budget 2017
Ärendenummer: Vv 367/2016
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har fattat beslut angående revidering av
budget som påverkar driftsnämnderna inom Vård och omsorg. Det handlar
om tilläggsanslag till följd av ekonomi i obalans trots vidtagna åtgärder
samt finansiering av seniorfestival.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Reviderad budget per enhet antas enligt förvaltningens förslag.
Yrkande
Ewy Eriksson (M) och Anette Carlsson (M) yrkar avslag på förslaget till
reviderad budget, att tilläggsanslaget på 10 mnkr går tillbaka till
Programnämnd social välfärd men yrkar bifall avseende tilläggsanslaget på
300 tkr till seniorfestivalen.
Gunhild Wallin (C), Gun Carlestam Lewin (S), Per Danielsson (KD) och
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Gunnar Oest (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lennart Eriksson (L) och Lisbeth Lund (V) meddelar att de kommer att
avstå från att delta i beslutet avseende tilläggsanslaget på 10 mnkr men
yrkar bifall avseende tilläggsanslaget på 300 tkr till seniorfestivalen.
Proposition
Ordförande föreslår en tvådelad propositionsordning enligt
nedanstående vilken nämnden bifaller.
Ordförande ställer förvaltningens förslag till fördelning av 10 mnkr mot
Moderaternas förslag om avslag under proposition och finner att nämnden
bifaller förvaltningens förslag.
Därefter ställs tilläggsanslaget på 300 tkr till seniorfestivalen under
proposition vilket nämnden bifaller.
Beslut
Nämnden
- Reviderad budget per enhet antas enligt förvaltningens förslag.
Reservation samt ej deltagande i beslut
Ewy Eriksson (M) och Anette Carlsson (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag vilket biläggs protokollet.
Lennart Eriksson (L) och Lisbeth Lund (V) avstår från att delta i beslutet
avseende tilläggsanslaget på 10 mnkr.

§ 188 Ekonomi/Månadsrapport november
Ärendenummer: Vv 45/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Aktuellt ekonomiskt läge redovisas. Månadsrapport för november kan
däremot inte redovisas då brytdatum för att få ut uppgifter för november ur
ekonomisystemet är den 6 december. Månadsrapporten kommer att skickas
ut till nämnden den 12 december.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Eftersom det inte finns någon månadsrapport att redovisa föreslår
ordförande att nämnden beslutar att informationen tas till protokollet.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 189 Uppföljning av restriktioner
Ärendenummer: Vv 367/2016
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen beslutade om införande av restriktioner inom hela
förvaltningen från och med 2017-08-24 för att minska kostnadsutvecklingen. Nämnden har efterfrågat en uppföljning av effekter av
restriktionerna.
Tittar man på kostnaderna totalt sett går det inte att utläsa en effekt av
restriktionerna. Kostnadsmassan i absoluta tal samt i förhållande till budget
jämfört med 2016 har inte minskat sedan restriktionerna infördes.
Förvaltningschefen beslutade därför 2017-11-28 att beslutet om
restriktionerna ska upphävas 2018-01-01.
Beslutsunderlag
Uppföljning av ekonomiska restriktioner
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 190 Attestförteckning 2018
Ärendenummer: Vv 423/2017
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.
Nämnden utser besluts- och behörighetsattestanter för ett år i taget (§ 5).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förteckning attestanter
Förslag till beslut
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Förvaltningens förslag till nämnden
1. Attestanter med ersättare för perioden 2018-01-01-2018-12-31 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
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 191 Dataskyddsombud
Ärendenummer: Vv 422/2017
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft och
ersätter därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd kommer att
fortsätta vara personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. I och
med personuppgiftslagens upphörande kommer de utsedda personuppgiftsombudens roller att upphöra och därför ska personuppgiftsombuden
formellt entledigas. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje
personuppgiftsansvarig utnämna ett dataskyddsombud. Bestämmelserna
om dataskyddsombud återfinns i artikel 37-39 i dataskyddsförordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Val av dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnd
väster
Dataskyddsförordningen
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
1. Personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnd väster entledigas
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från och med den 24 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 192 Förvaltningschefens information
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
- Ny förordning för utskrivningsklara gäller från årsskiftet. Förvaltningen
arbetar med anpassning till förordningen, bl.a. har fler driftplanerare
tillsatts. Samverkan sker med Regionen, Myndighetsavdelningen,
Förvaltningen med funktionshindrade.
- Uppdragshandlingar för samtliga chefsnivåer i förvaltningen upprättas.
Nämnden vill ta del av dem nästa nämnd.
- Områdeschefen för hemvården slutar sin anställning den 19 januari
2018. Tillförordnad områdeschef för hemvården blir avdelningschef Sahra
Strandberg perioden 20 januari - 31 mars. Rekrytering har påbörjats av ny
områdeschef. Förvaltningschefsbeslut om tillsättning beräknas ske kring
årsskiftet.
- Jukka Tekonen slutar sitt uppdrag den 9/2. Det kommer att bli ett glapp
innan ny ordinarie förvaltningschef finns på plats. Gunhild Wallin, Marie
Brorson och Åsa Johansson kommer att träffa kandidaterna som har sökt
tjänsten samt har kontakt med kommundirektören om hur ett ev. glapp ska
lösas.
- Förnyade intraprenadavtal gäller from. den 1 januari 2018 för
Demenscentrum och Löwenhjelmska huset. Förändringen är att
måluppfyllelsekravet har tagits bort.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 193 Ekonomiuppföljning 2018
Ärendenummer: Vv 430/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin, Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
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Idag presenteras 11 fördjupade ekonomiuppföljningar för vård- och
omsorgsnämnderna varje år. Fördjupade ekonomiuppföljningar är viktiga,
men för många under året är tidsödande och bakåtsyftande.
Ekonomifunktionen bör i sitt arbete även vara mer proaktiva och stötta
verksamheten i att hitta åtgärder som ger effekt. För mycket fokus på
uppföljning kan hindra ett sådant arbete.
Förslaget är att minska ekonomiuppföljningarna till 4 fördjupade
ekonomiuppföljningar och 3 enkla uppföljningar samt ett bokslut per år.
Tiden som frigörs ske ge ekonomifunktionen möjlighet att starta upp ett
fördjupat stöd och analysarbete med verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Tidsplanen för ekonomiuppföljning 2018 antas enligt förslag.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 194 Sifferbudget 2018
Ärendenummer: Vv 385/2017
Handläggare: Tommy Ledin, Jukka Tekonen, Tina Hultkrantz
Ärendebeskrivning
Aktuella budgetramar 2018 för driftsnämnden samt ekonomiska
styrprinciper redovisas.
Vård och omsorg har ett omprövningskrav på 0,5 % 2018 vilket innebär en
reducering av budgetramen på 1500 tkr. Neddragningen föreslås
genomföras genom minskning av 1,8 outnyttjad årsarbetare (åa)
sjuksköterska samt minskning av en nattpatrull motsvarande 3,94 åa
omvårdnadspersonal inom nattorganisationen; effekten är beräknad from.
1/3-18 och omprövningskravet belastar enbart östernämnden till följd av
nattorganisationens organisatoriska tillhörighet.
Avdelningschef Tina Hultkrantz uppger att nattsjuksköterskorna arbetar
enligt ovanstående redan nu, det finns ett budgetutrymme som inte används
pga. att många nattsjuksköterskor arbetar deltid.
Förslaget har samverkats, de fackliga organisationerna är inte positiva till
förslaget.
Beslutsunderlag
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Sammanställning från Ledarforum
Vård och omsorgs budgetramar 2018
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 195 Information om kostverksamhetens övergång till
BUN
Handläggare: Margareta Borg, Johan Franzén, Carina Andersson
Ärendebeskrivning
Skolchef Margareta Borg informerar nämnden om överflyttning av Vård
och omsorgs kostverksamhet till programområde Barn- och utbildning den
1 januari 2018. Utifrån ett KS-beslut ska kommunen ha en gemensam
kostorganisation för förskola, grundskola, gymnasium och vård och
omsorg. Organisatoriskt kommer kostorganisationen att tillhöra
Grundskolenämnden. From. den 1 januari 2018 införlivas all personal och
all ekonomi från Vård och omsorg i den nya enheten. Kostcheferna är
mycket nöjda med att tillhöra en samlad kostorganisation.
Måltidschef Carina Andersson, som är utbildad kostekonom och har
arbetat mycket inom äldreomsorgen, ser fram emot att bygga en ny
kostorganisation i kommunen och att ta tillvara all kompetens som finns i
köken. Hon hoppas på ett bra samarbete med Vård och omsorg framöver.
Ekonom Johan Franzén informerar nämnden om att inga förändringar av
ekonomin sker vid övergången utan allt löper på som vanligt under 2018.
Ordförande vill att de kommer tillbaka när ny kostorganisation är satt. Det
är viktigt att det kommer att fungera bra för våra äldre samt ev. fler öppna
restauranger. Hon ser fram emot samarbetet med BUN.
Förvaltningschefen meddelar att en tjänstemannagrupp kommer att bildas
som ska följa övergången och arbetet framöver. Nämnden kommer att få
mer information under våren.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 196 Tillsynsrapport 2017
Ärendenummer: Vv 251/2016
Handläggare: Gunilla By
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Ärendebeskrivning
Målet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten är
ändamåls-enlig och kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och
rutiner. Tillsyn 2017 visar följande resultat av beslutade tillsynsområden.
- Dokumentationsprocessen: Tillsynsresultatet visar att det finns allvarliga
brister för hur väl rutinen följs. Stora delar av metodstödet för vårdplaner
gällande fördelning av åtgärder till baspersonal följs inte, vilket innebär att
viktig information om hur insatsen för den äldre ska genomföras faller
bort.
Förslag till åtgärder redovisas i tillsynsrapporten. Uppföljning föredragning
på nämnd i april och i delårsrapport 2 2018.
- Effektiviseringsprocessen, inriktning kostombud: Tillsynsresultatet visar
att det finns vissa brister vad gäller hur känd rutinen är och vilka
förutsättningar som ges till kostombuden att jobba med sina uppdrag.
Förslag till åtgärder redovisas i tillsynsrapporten. Uppföljning föredragning
på nämnd i april och i delårsrapport 2 2018.
- Effektiviseringsprocessen, inriktning anhörigombud: Tillsynsresultatet
visar att det finns vissa brister gällande hur väl riktlinjen följs upp och hur
arbetet med anhörigstöd prioriteras på enheterna.
Förslag till åtgärder redovisas i tillsynsrapporten. Uppföljning i
Verksamhetsplan 2018 och i delårsrapport 2 2018.
- Processen för systematiskt arbetsmiljöarbete, inriktning sjukfrånvaro:
Tillsynsresultatet visar att inga brister finns gällande hur riktlinjerna om
uppföljning av sjukfrånvaro följs. Dock finns utvecklingspotential vad
gäller att arbeta med anpassningar av arbetsmiljön utifrån individuella
behov.
Inga åtgärder/uppföljning krävs då resultatet visar att rutinen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet följs avseende sjukfrånvaron.
Driftsnämnden anses ha en god intern kontroll då det pågår ett systematiskt
arbete med intern kontroll som syftar till långsiktiga positiva effekter. Den
samlade bedömningen av resultaten för 2017 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
Riskanalysrapport inför intern kontroll 2018 Vård och omsorg VÄSTER
Tillsynsplan 2018 Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
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§ 197 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Vv 215/2017
Handläggare: Jukka Tekonen
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 2017 genomförts risk- och väsentlighetsanalyser enligt
framtagen intern rutin för arbetet med intern kontroll. Utifrån risk- och
väsentlighetsanalyserna föreslås tillsyn under 2018 utövas inom följande
tre områden: Avvikelseprocessen, Prognos- och uppföljningsprocessen och
Introduktionsprocessen. Metoden för tillsynen av de tre områdena föreslås
vara en kvalitativ utredning.
Resultaten av tillsynerna redovisas i tillsynsrapport till nämnden i
november 2018.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2018 Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER
Riskanalysrapport för intern kontroll 2018 Vård och omsorg VÄSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Under 2018 utövas tillsyn på Avvikelseprocessen, Prognos och
uppföljningsprocessen samt Introduktionsprocessen.
- Resultaten från tillsynerna redovisas i en tillsynsrapport till nämnden i
november 2018.
Yrkande
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras då det är olika inriktning på
frågorna för de tre processerna och formuleringen av frågorna behöver
därför förtydligas så att rätt saker följs upp.
Proposition
Ordförande ställer förslaget om återremiss under proposition och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet återremitteras till förvaltningen och tas upp på januarinämnden
för beslut.
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§ 198 Genusbudgetanalys 2017
Ärendenummer: Vv 182/2017
Handläggare: Gunilla By
Ärendebeskrivning
I en jämställdhetsintegrerad budgetprocess analyseras resursfördelningen, i
driftsnämndens grundläggande verksamhetsuppdrag, utifrån rättigheter,
behov och levererade tjänster. Analyserna syftar till att ligga till grund för
den fortsatta verksamhetsplaneringen för att säkerställa att resurser används
kostnadseffektivt och med lika god kvalité för kvinnor och män.
Genusbudgetanalyserna är ett stöd för driftsnämnden i den fortsatta
verksamhetsutvecklingen och ska ingå i verksamhetsplaneringen för
service på lika villkor och för en god ekonomisk hushållning. Arbetet
bidrar också till en önskvärd samhällsutveckling för ett hållbart samhälle
där individens rättigheter och behov är utgångspunkt.
En enkätundersökning har genomförts bland boende på vård- och
omsorgsboenden med frågor kring upplevelsen av trygghet/otrygghet.
Resultatet av undersökningen redovisas. Inga tydliga skillnader mellan
kvinnors och mäns generella uppfattning av trygghet kan konstateras.
Beslutsunderlag
Genusbudgetanalys
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 199 Rapport från jämställdhetsdelegationen; svar på
frågor
Ärendenummer: Vv 384/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
I februari 2017 antog Kommunstyrelsen ”Handlingsplan mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2024”.
Jämställdhetsdelegationen har fått i uppdrag att bevaka implementeringen
och uppföljningen av handlingsplanen. Vård- och omsorgsnämnden har fått
frågor från Jämställdhetsdelegationen om planering och genomförande av
åtgärder enligt handlingsplanen. Svar ska lämnas senast den 8 december
2017. Svar på frågorna redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Rapport från Jämställdhetsdelegationen
Tjänsteskrivelse/svar på frågor
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Svar på frågor godkänns och insänds till Jämställdhetsdelegationen.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 200 Klimatsmart mat Vård och omsorg 2.0, rapport
Ärendenummer: Vv 412/2017
Handläggare: Eva Jöbo, Kamila Rzemiszewska
Ärendebeskrivning
Utifrån målen i Örebro kommuns klimatstrategi finns behov av att upprätta
en handlingsplan för vård och omsorgs åtaganden i klimatstrategin. Vårdoch omsorgsförvaltningen önskar ett igångsättningsbeslut för framtagande
av handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Slutrapport
Uppdragsdirektiv
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram handlingsplan
för förvaltningens åtaganden i Örebro kommuns klimatstrategi, med
mål att ha en antagen handlingsplan i början av 2018.
Yrkande
Ordförande föreslår ett tillägg till beslutet: Rapporten godkänns.
Proposition
Ordförande ställer de båda beslutsförslagen under proposition, nämnden
bifaller dessa.
Beslut
Nämnden beslutar
- Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram handlingsplan
för förvaltningens åtaganden i Örebro kommuns klimatstrategi, med
mål att ha en antagen handlingsplan i början av 2018.
- Rapporten godkänns.
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§ 201 Aktivitetsstöd
Ärendenummer: Vv 407/2017
Handläggare: Carin Neanro
Ärendebeskrivning
Kommunens aktivitetsstöd kan sökas av föreningar, organisationer, råd och
grupper som bedriver aktiviteter riktade till äldre och öppna för
kommunens äldre. Maxbelopp per ansökan är 25 000 kr. Enligt riktlinjerna
för aktivitetsstöd är syftet att främja frivilliginsatser som har ett värde som
förebyggande verksamhet, utåtriktad verksamhet till gagn för äldres
välbefinnande samt aktiviteter som kompletterar kommunens
äldreomsorg.
Totalt har 28 ansökningar om aktivitetsstöd för 2018 inkommit. Förslag till
fördelning av medel redovisas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Beslut om aktivitetsstöd för 2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Aktivitetsstöd utdelas enligt upprättat förslag.
Nämndens behandling
Anette Carlsson (M) deltar ej i handläggningen av ärendet pga. jäv.
Beslut
Nämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 202 IVO-beslut
Ärendenummer: Vv 313/2017
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Beslut har inkommit från IVO avseende anmälan enligt lex Sarah från
Vård- och omsorgsnämnd väster till följd av händelser i Vasa hemvård.
IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
IVO-beslut
Beslut
Nämnden beslutar
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- Informationen tas till protokollet.

§ 203 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Anmälan till Rehabiliterande arbetssätt den 19/1 tas upp.

§ 204 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 338/2017
Handläggare: Ann-Christin Ring
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.
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut avseende
atteständringar för november månad 2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut avseende atteständringar november månad 2017.
Beslut
Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 205 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar,
skrivelser, handlingar
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom:
Diarieförda ärenden 2017-11-01--2017-11-29
Samverkansprotokoll 2017-10-31
Presidieanteckningar 2017-11-24
Beslut från KS utskott för näringsliv och tillväxt 2017-10-10 om
Handlingsplan för teckenspråk
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2017-11-01--2017-11-29
Samverkansprotokoll 2017-10-31
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Presidieanteckningar 2017-11-24
Beslut från KS utskott för näringsliv och tillväxt 2017-10-10 om
Handlingsplan för teckenspråk
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 206 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser,
kommande kurser och konferenser
Handläggare: Ledamöter
Ärendebeskrivning
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information
från genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt
från deltagande i kurser/konferenser.
Kontaktpolitikerbesök hos Almby trygghetsbostäder, Eker hemvård samt
Hemsjukvården väster redovisas. Samtliga besök var väldigt intressanta
och gav värdefull information. Medarbetarna upplever teknikproblem med
sina telefoner.
Redovisning från seminariet Varannan Damernas den 19 oktober, anordnat
av Jämställdhetsdelegationen.
Redovisning av Nationell konferens den 8 november om Långsiktig
samverkan - så skapas hållbara relationer med civila samhället.
Kry-appen och Kairos futures hemsida rekommenderas av Carina
Johansson.
Redovisning från Hjärnkollsseminarium på Tegelbruket med Susanne
Rolfner Suvanto som talade om ålderism och hur vi uttrycker oss om äldre.
Inga ytterligare kursinbjudningar har inkommit.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 207 Avslutning
Handläggare: Gunhild Wallin
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Ärendebeskrivning
Ordförande önskar nämnden och tjänstemännen en god jul och gott nytt år
och hoppas att alla kommer tillbaka efter årsskiftet med förnyade krafter.
Nämnden önskar ordförande detsamma.
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V\Å{fmoderaterna

Yrkande

Ärende
Ärendenummer: Vv 367/2016
"Reviderad budget 2017"

Vård och omsorg Väster
Örebro kommun
7 December 2017

Dölj inte hemvårdens problem
Äldreomsorgen i Örebro är i kris och Socialdemokraterna har inte lyckats få bukt med
problemet. Över hälften av örebroarna känner sig otrygga i kontakten med kommun
ens
hemtjänst, personalomsättningen är hög och stressen påtaglig. Samtidigt lyckas Vårdoch
omsorgsnämnderna inte hålla sig inom ramen för sin tilldelade budget och går år efter
år
med enorma underskott. Det krävs en omfattande reform av hela hemvården för att hantera
dessa problem.
Att i det skedet täcka nämndens förluster med ett ekonomiskt tillskott handlar enbart om
att
slippa visa upp röda siffror i slutet på året. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att handskas med
varken medborgarnas pengar eller deras välfärd. Moderaterna har varit emot denna
ekonomiska justering i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt programnämnden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar

att

avslå förvaltningens förslag till reviderad budget för 2017,

att

tilläggsanslaget för vård och omsorg väster på 10 miljoner går tillbaka till
Programnämnd Social välfärd.

att

anta en reviderad budget för 2017 med tillskottet på 300 000 kronor för
finansiering av Seniorfestivalen men utan tilläggsanslaget på 10 miljoner
kronor.

Om nämnden beslutar armat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.
Moderaterna i vård och omsorg väster.

Anette Carlsson (M)

... Carmen CtistuftJI CfM'?

