Vö 191/2016

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnd öster
2016-10-20
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:05
Plats:
Dojan (vänster), Ringgatan 32
Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Johan Arenius (KD), vice ordförande
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordförande
Pell Uno Larsson (S)
Maysun Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Elin Enes (KD)
Gunnel Lindblom (V)
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Tomas Fredriksson (MP)
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Fehret Hatic (C), ersättare för Börje Gustafsson (C)
Lars-Erik Johansson (S), ersättare för Margareta Jansson (S)
Närvarande ersättare
Silvia Assi (S)
Mats Bengtsson (S)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Harbi Amir (MP)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren, förvaltningschef
Ann-Christin Ring, nämnadministratör
Camilla Andersson, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Tommy Ledin, ekonom
Anna-Stina Lander, planerare
Carin Neanro, enhetschef
Melisa Hasanbegovic, seniorlots
Jörgen Beyron, kostchef
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Birgit Henningsson, personalföreträdare Kommunal
Britt-Marie Balaj, personalföreträdare Kommunal
Paragraf 148-164

Ann-Christin Ring, sekreterare
Justerat den 31 oktober 2016

Marie Brorson (S), ordförande

Tomas Fredriksson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 november
2016.

§ 148 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Tomas Fredriksson (MP) föreslås som ordinarie justerare med Gunnel
Lindblom (V) som ersättare. Justeringen föreslås äga rum den 31/10 kl.
13.00.
Beslut
Nämnden beslutar
- Tomas Fredriksson (MP) utses som ordinarie justerare med Gunnel
Lindblom (V) som ersättare. Justeringen ska äga rum den 31/10 kl. 13.00.

§ 149 Godkännande av ärendelistan
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendelistan godkänns.

§ 150 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälan av jäv.
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§ 151 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Gunnel Lindblom (V) anmäler en övrig fråga om larmfunktionen.

§ 152 Remiss: Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Ärendenummer: Vö 333/2016
Handläggare: Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har under 2015 tagit fram ett förslag på
landsbygdsprogram för Örebro kommun. Landsbygdsprogrammet
skickades ut på remiss under hösten 2015. En parlamentariskarbetsgrupp
arbetade därefter med att ta fram ett nytt förslag som nu skickas ut på
remiss. I processen med att ta fram förslaget har förutom Landsbygdsnämnden även medborgare och organisationer på landsbygden
deltagit. Remisstid 12 september till 18 november 2016. Programmet är
tänkt att fungera som en gemensam vägvisare för kommunens långsiktiga
arbete med att skapa utveckling och tillväxt på landsbygden. Då
landsbygdsprogrammet har en kommunövergripande funktion ska
programmet antas av Kommunfullmäktige.
Ett förslag till remissvar har utarbetats. Ev. ytterligare synpunkter från
nämnden meddelas snarast till handläggaren.
Beslutsunderlag
Remissupplaga
Missiv
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse remissvar
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 153 Ny organisation vård- och omsorgsboende
Ärendenummer: Vö 246/2016
Handläggare: Margareta Dahlén
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen för Vård och omsorg har inom ramen för sitt uppdrag
från nämnden gett ansvarig områdeschef för vård- och omsorgsboenden i
uppdrag att förändra organisationen i syfte att optimera möjligheterna för
samtliga chefer att bedriva en vård- och omsorgsboendeverksamhet som är
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både effektiv och kvalitativ.
Ett förslag till ny organisation har utarbetats.
Beslutsunderlag
Rapport ny organisation för vård- och omsorgsboende
Riskanalys
Beslut
Nämnden beslutar
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.

§ 154 Sammanträdesdatum 2017
Ärendenummer: Vö 353/2016
Handläggare: Ann-Christin Ring
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera driftsnämnderna att
under år 2017 förlägga sina nämndsammanträden till veckorna 3, 6, 12, 16,
20, 23, 34, 38, 42, 46 och 49.
Vård- och omsorgsnämnd öster föreslås att ovanstående veckor
sammanträda torsdag kl. 14.00 följande datum: 19 januari, 9 februari, 23
mars, 20 april, 18 maj, 8 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16
november samt 7 december.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Proposition
Ordförande frågar nämnden om ärendet kan omvandlas till ett
beslutsärende vilket nämnden bifaller.
Beslut
Nämnden beslutar
- Sammanträdesdatum för 2017 fastställs.

§ 155 Månadsrapport september
Ärendenummer: Vö 91/2016
Handläggare: Tommy Ledin, Anna-Stina Lander
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Ärendebeskrivning
Månadsrapport för september månad 2016 redovisas.
Beslutsunderlag
Månadsrapport september 2016
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 156 Uppföljning delårsrapport med prognos 2 åtgärdsplan
Ärendenummer: Vö 268/2016
Handläggare: Tommy Ledin, Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Nämnden behandlade i september delårsrapport med prognos 2 och
beslutade då bl.a. att ge områdeschef för hemvården tillsammans med
förvaltningschefsnära ekonom i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för de
enheter som inte bedömts förflyttat sig i ekonomisk önskad riktning och
takt samt att presentera åtgärdsplanen vid oktobernämnden.
Områdeschefen redovisar upprättad åtgärdsplan vid dagens möte.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 136, 2016-09-22
Åtgärdsplan
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordförande föreslår att beslut fattas i ärendet idag med följande
beslutspunkter:
1. Åtgärdsplanen fastställs.
2. Redovisning av uppföljning av åtgärdsplanen ska ske på
novembernämnden.
Yrkande
Anders Brandén (M) yrkar att nämnden ajournerar mötet i 10 minuter
(kl. 15.30-15.40) för att diskutera förslaget till beslut då handlingen
tillställdes nämnden alldeles innan mötet började. Nämnden bifaller begäran
om ajournering. Mötet ajourneras kl. 15.30 och återupptas kl. 15.40.
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Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet yrkar avslag till att fatta beslut i
ärendet idag.
Pell Uno Larsson (S) yrkar bifall till förslaget om att beslut ska fattas idag
samt bifall till båda beslutspunkterna.
Proposition
Ordförande ställer förslaget om att besluta i ärendet idag under proposition
och finner att nämnden bifaller förslaget. Votering begärs och verkställs.
Omröstningsresultat är 10 bifall till att beslut fattas i ärendet idag och
5 avslag. Beslut ska därför fattas i ärendet idag.
Ordförande frågar om hon kan ställa båda beslutspunkterna tillsammans
under proposition vilket nämnden bifaller.
Ordförande ställer därefter proposition på de båda beslutspunkterna vilka
nämnden bifaller.
Beslut
Nämnden beslutar
1. Åtgärdsplanen fastställs.
2. Redovisning av uppföljning av åtgärdsplanen ska ske på
nämndsammanträdet den 17/11.
Reservation
Anders Brandén (M), Åke Pernefalk (M), Henrik Glamsjö (M), Åsa
Johansson (L) och Tomas Fredriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.

§ 157 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 22/2016
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 för perioden 160914161011 samt delegationsbeslut avseende atteständringar under september
månad 2016.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 160914-161011
Delegationsbeslut avseende atteständringar september månad 2016
Beslut
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Nämnden beslutar
- Anmälan tas till protokollet.

§ 158 Information om Förebyggande hembesök/Seniorlots
Handläggare: Carin Neanro, Melisa Hasanbegovic
Ärendebeskrivning
Nämnden får information från Förebyggandeverksamheten om
förebyggande hembesök och seniorlotsarnas arbete.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 159 Kostenkäter och klimatsmart mat
Handläggare: Jörgen Beyron
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om resultatet av genomförda kostenkäter samt
om klimatsmart mat.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Nämndens behandling
Anders Brandén (M) framför önskemål till kostchefen att återkomma till
ett nämndmöte för att redovisa ursprungsland för det kött som inte är
svenskt.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 160 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om aktuella frågor, händelser och nyheter
som berör Vård- och omsorgsnämnd östers verksamheter.
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Beslutsunderlag
Svar från programnämnden ang. utdrag ur belastningsregistret (Vö
223/2016)
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 161 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Ordförande hälsar Mats Bengtsson (S), ny ersättare i nämnden, välkommen
till nämnden.
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 162 Rapport från kontaktpolitikermöten samt
kurser/konferenser
Ärendebeskrivning
- Konferensinbjudan: Framtida kompetensförsörjning inom Vård och
omsorg; för kännedom, ersättning utgår ej.
- Kontaktpolitikerbesök har genomförts på Lindhultsgården och
Hagagården. Båda besöken var väldigt positiva.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 163 Svar på övriga frågor
Ärendebeskrivning
Gunnel Lindbloms (V) övriga fråga om lång väntetid vid
trygghetslarmning besvaras av förvaltningschefen. Han uppger att
vi snarast måste få till nyckelfri hemtjänst för att slippa hämta nycklar i
hemtjänstlokaler vilket tar mycket tid i anspråk och kan fördröja
larmbesvarande.
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Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 164 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden tillställs följande handlingar:
Diarieförda ärenden 2016-09-14--161011
Presidieanteckningar 2016-10-06
Samverkansprotokoll 2016-10-04
Beslutsunderlag
Diarieförda ärenden 2016-09-14--2016-10-11
Presidieanteckningar 2016-10-06
Samverkansprotokoll 2016-10-04
Beslut
Nämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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