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Gunhild Wallin (C), ordförande
Helena Eklund (SD), justerare
Digitalt justerat protokoll.
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§ 18 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Helena Eklund
(SD) med Louise Ornell (V) som ersättare.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet.
- Helena Eklund (SD) utses till justerare med Louise Ornell (V) som ersättare.

§ 19 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Ärende 8 Tillsynsrapport 2020, tas upp som ärende 6.
- Ärende 9 Tillsynsplan 2021, tas upp som ärende nr 7.
- Ärendelistan fastställs.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 20 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

- Ingen ledamot anmäler jäv.

§ 21 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

- Ingen övrig fråga anmäls.
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§ 22 Patientsäkerhetsberättelse 2020 - beslut
Ärendenummer: Vbn 238/2021
Handläggare: Erica Gunnarsson, Pernilla Larsson
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelsen 2020 sammanfattar Örebro kommuns arbete med
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga.
Kommunen behöver utifrån sitt ansvar som huvudman omvärdera sin kunskap
om den omfattning av hälso- och sjukvård som bedrivs och dess komplexitet
för att belysa vad det faktiskt innebär. Brister har i många år belysts i
patientsäkerhetsberättelser men har aldrig i grunden lett till fördjupad analys av
orsak.
På grund av det fokus som verksamheterna behövt lägga på allt vad
coronapandemin fört med sig och som gjort att mycket av det planerade
arbetet för förbättrad patientsäkerhet fått skjutas upp föreslår medicinskt
ansvariga att ha kvar samma mål som året innan och att arbete med påbörjad
handlingsplan återupptas och fortsätter och följs upp under 2021.
Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelsen 2020
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Anta patientsäkerhetsberättelse 2020
2. Anta mål och strategier 2021
3. Utveckla handlingsplan utifrån patientsäkerhetsberättelse och målen
2021
4. Följa upp konsekvenser på patientsäkerheten på grund av covid-19
5. Övergripande strategi för en ökad patientsäkerhetskultur i Örebro
2021-2024 ska tas fram
6. Återrapportera pågående, genomförda och återstående aktiviteter
utifrån handlingsplan till Vårdboendenämnden innan sommaren
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 23 Tillsynsrapport 2020 - beslut
Ärendenummer: Vbn 373/2019
Handläggare: Hanna Nährström
Ärendebeskrivning

Målet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig
och kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och rutiner. Syftet med en
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tillsynsplan är att den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom
Vårdboendenämndens ansvarsområde. Utifrån Vårdboendenämndens
beslutade tillsynsplan skulle tillsyn för 2020 genomföras inom följande
tillsynsområden.
1. ID V1: Inställda/ej genomförda utevistelser
2. ID E1: Efterlevnad av nya rutiner för att motverka löneskuld
3. ID P1: Uppföljning av timavlönade
På grund av de restriktioner som coronapandemin har inneburit har inte
tillsynsområdet Inställda/ej genomförda utevistelser granskats under 2020.
Nämndens presidium har beslutat att den granskningen ska genomföras under
2021.
Båda tillsynerna som har genomförts under året har visat på vissa brister i
internkontrollen och åtgärder bör vidtas för att minska riskerna.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Tillsynsrapport 2020 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att genomföra de
föreslagna åtgärderna i tillsynsrapporten.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 24 Tillsynsplan 2021 - beslut
Ärendenummer: Vbn 469/2020
Handläggare: Hanna Nährström
Ärendebeskrivning

Vårdboendenämnden 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 Vårdboendenämndens
ansvarsområde.
Under 2019 genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys med Vård- och
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Verksamheterna fick inkomma med
förslag på tillsynsområden som sedan riskbedömdes av ledningsgruppen.
Utifrån de förslag som inkommit, den genomförda risk- och
väsentlighetsanalysen samt genomgång med nämndens presidium, föreslås fyra
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tillsynsområden under 2021 utövas inom områdena verksamhet, ekonomi och
personal.
Tillsynen gällande ej genomförda eller inställda utevistelser skulle genomföras i
Vårdboendenämndens interna kontroll under 2020. Men på grund av att
coronapandemin kunde orsaka ett ej tillförlitligt svarsunderlag beslutade
nämndens presidium att genomföra tillsynen under 2021.
Resultatet av tillsynerna redovisas i Vårdboendenämndens tillsynsrapport i
november 2021.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2021 – Plan för uppföljning av internkontroll
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Vårdboendenämnden ska under 2021 genomföra tillsyn inom följande
tillsynsområden:
-

Ej genomförda eller inställda utevistelser (överförd från tillsynen 2020)

-

Avvikelsehantering

-

Stöd till chefer gällande Medvind.

-

Skapa schema i Medvind

2. Vårdboendenämnden antar Tillsynsplan 2021 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 25 Årsberättelse 2020 - beslut
Ärendenummer: Vbn 3/2021
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning

Årsberättelsen för Vårdboendenämndens verksamhet år 2020 föreligger.
Utfallet för 2020 visar på en negativ avvikelse mot budget på -17,1 mnkr
inklusive intraprenadernas avvikelse och -22,6 mnkr exklusive intraprenadernas
avvikelse. Den pågående pandemin har haft stor påverkan, både
verksamhetsmässigt och ekonomiskt, på verksamheterna inom
Vårdboendenämnden. De beräknade ekonomiska effekterna för nämnden
uppgår totalt sett till -20,4 mnkr, men de verkliga effekterna av pandemin är
större än denna beräkning.

6 (14)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Årsberättelse 2020, Vårdboendenämnden
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Nämnden fastställer Årsberättelse 2020
2. Nämnden ansöker om överföring av intraprenadernas justerade
resultat, exklusive
covid-19 effekter, till 2021
3. Nämnden ansöker om överföring av investeringsanslag, på grund av
uppskjutna investeringar kopplat till covid-19, med 592 tkr till 2021
4. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Yrkande

Ann-Katrine Jondelius (M) yrkar bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens
förslag och ber att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Henrik Johansson (L) yrkar avslag på ärendet till förmån för Liberalernas egna
lagda budget i Kommunfullmäktige för år 2020.
Gunhild Wallin (C), Jenny Thor (S) och Erica Gidlöf (KD) yrkar bifall till
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
Helena Eklund (SD) yrkar bifall till Ann-Katrine Jondelius (M) yrkande om att
få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Gunhild Wallin (C) ställer först Ann-Katrine Jondelius (M)
yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition
och finner att Vårdboendenämnden bifaller detta. Därefter finner ordföranden
att det finns två förslag till beslut, det vill säga Vård- och
omsorgsförvaltningens förslag respektive Henrik Johanssons (L) yrkande om
avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Vårdboendenämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
1. Nämnden fastställer Årsberättelse 2020
2. Nämnden ansöker om överföring av intraprenadernas justerade
resultat, exklusive covid-19 effekter, till 2021
3. Nämnden ansöker om överföring av investeringsanslag, på grund av
uppskjutna investeringar kopplat till covid-19, med 592 tkr till 2021
4. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
5. Ann-Katrine Jondelius (M) får lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
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Louise Ornell (V) avstår från att delta i beslutet. Helena Eklund (SD) avstår
från att delta i beslutet men tillstyrker att Ann-Katrine Jondelius (M) får lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 26 Verksamhetsplan med budget 2021 - beslut
Ärendenummer: Vbn 570/2020
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Nämnden ska årligen fastställa verksamhetsplan med budget för det nya
verksamhetsåret. Vårdboendenämndens verksamhet har hittills haft en stabil
ekonomi, med undantag för pandemiåret 2020, har god kontinuitet, höga
beläggningsgrader och framåtanda. Föreliggande förslag till verksamhetsplan
med budget för 2021 föreslås fastställas.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2021, daterad 210208
Bilaga 4 Intern ersättningsmodell för vård och omsorgsboende
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Vårdboendenämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd
Social välfärd för kännedom.
Yrkande

Gunhild Wallin (C) och Jenny Thor (S) yrkar bifall till Vård- och
omsorgsförvaltningens förslag.
Louise Ornell (V) yrkar avslag på ärendet till förmån för Vänsterpartiets lagda
budget för 2021 i Kommunfullmäktige.
Ann-Katrine Jondelius (M) yrkar avslag till beslutspunkt 1 till förmån för
Moderaternas lagda budget för 2021 i Kommunfullmäktige samt bifall till
beslutspunkt 2.
Helena Eklund (SD) yrkar avslag på ärendet till förmån för
Sverigedemokraternas lagda budget för 2021 i Kommunfullmäktige.
Henrik Johansson (L) yrkar avslag på ärendet till förmån för Liberalernas lagda
budget för 2021 i Kommunfullmäktige med efterföljande ramjusteringar.
Proposition

Ordförande Gunhild Wallin (C) hanterar de olika inkomna yrkandena som
egna fristående yrkanden och finner att det finns fem förslag till beslut det vill
säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag respektive Louise Ornells (V)
yrkande om avslag, Ann-Katrin Jondelius (M) yrkande om avslag till
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beslutspunkt 1 samt bifall till beslutspunkt 2, Helena Eklunds (SD) yrkande om
avslag samt Henrik Johanssons (L) yrkande om avslag.
Ordföranden behandlar förslagen var och ett för sig och finner att
Vårdboendenämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Vårdboendenämnden
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd
Social välfärd för kännedom.
Reservation

Ann-Katrine Jondelius (M), Henrik Glamsjö (M) och Ewy Eriksson (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Ann-Katrine Jondelius (M)
yrkande om avslag till beslutspunkt 1 samt bifall till beslutspunkt 2.

§ 27 Information om läget i förvaltningen ang Corona,
(Covid-19)
Ärendenummer: Vbn 215/2021
Handläggare: Marie-Louise Hammar, Annika Roman
Ärendebeskrivning

Vårdboendenämnden får en återrapportering om det nuvarande läget inom
förvaltningens verksamheter med anledning av Covid-19 utifrån en
Powerpoint-presentation.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 28 Beslut från IVO avseende medicinsk vård och
behandling till äldre vid särskilda boenden – covid 19 beredning
Ärendenummer: Vbn 334/2020
Handläggare: Annika Roman
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Ärendebeskrivning

Vårdboendenämnden får information utifrån beslut från IVO avseende
medicinsk vård och behandling till äldre vid särskilda boenden - Covid-19.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 29 Vaccination kopplat till arbetstid för medarbetare i
Örebro kommun (Covid-19)
Ärendenummer: Vbn 255/2021
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt
Folkhälsomyndighetens nationella plan.
Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt Örebro kommun
underlättar för medarbetarna att vaccinera sig.
Förslaget innebär att alla medarbetare inom Örebro kommun ska få möjlighet
att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras med tid
motsvarande en timme.
Produktionsbortfallet, kostnaden för tiden som inte läggs på att skapa tjänster
och service till medborgarna, uppskattas att uppgå till 4,4 mnkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Kommundirektörens beslut Vaccination på arbetstid för personal (fas 1 och fas
2), Coronaviruset, Covid-19. Ks 52/2021
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Medarbetarna som har Vårdboendenämnden som arbetsgivarnämnd
erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt
möjligt utan störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras
genom att vikarier behöver kallas in.
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2. Om vaccination istället sker på
fritiden kompenseras medarbetaren med tid mot tid motsvarande en
timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och från
vaccinationsplatsen utgår ej.
3. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 30 Kontaktpolitikerbesök 2021-2022 - beslut
Ärendenummer: Vbn 230/2021
Handläggare: Michaela Larsson
Ärendebeskrivning

Med jämna mellanrum under kvarvarande mandatperiod gör
Vårdboendenämndens ledamöter tills vidare digitala kontaktpolitikerbesök i
verksamheten med syfte att få insyn och kunskap. De digitala mötena föreslås
göras enligt gruppindelning beskriven i bilaga Plan för kontaktpolitikerbesök
2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-03
Plan, kontaktpolitikerbesök 2021
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Vårdboendenämndens ledamöter gör tills vidare, med jämna mellanrum,
under kvarvarande mandatperiod digitala verksamhetsbesök.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 31 Information från ordförande
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Muntlig information delges nämnden av ordförande Gunhild Wallin (C).
Beslutsunderlag

- Muntlig information.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
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- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 32 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Muntlig information delges nämnden av förvaltningschef Annika Roman.
Beslutsunderlag

- Muntlig information.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 33 Brukarundersökning 2020 - beslut
Ärendenummer: Vbn 637/2020
Handläggare: Camilla Brehmer Trumö
Ärendebeskrivning

Varje år genomför Socialstyrelsen en rikstäckande undersökning för att
undersöka hur äldre personer uppfattar äldreomsorgen. Under föregående år
svarade totalt 27 872 personer på vård- och omsorgsboende, vilket motsvarar
en svarsfrekvens på 40 procent. Sammantaget resultat för vård- och
omsorgsboende visar att lokalt uppsatta målvärden för inflytande, bemötande,
trygghet och nöjdhet uppnås. Resultatet konstaterar även att upplevelsen av
ensamhet är hög och att nästan hälften av de svarande inte vet var man ska
vända sig för att framföra synpunkter. Resultatet från undersökningen behöver
analyseras såväl på enhetsnivå som på övergripande nivå och användas i
verksamheternas förbättringsarbete.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation ”Brukarundersökning 2020”
Tjänsteskrivelse, 2021-02-08
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen förslag till Vårdboendenämnden:
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- Nämnden beslutar att förvaltningen och respektive enhet analyserar
undersökningens resultat och arbetar med uppmärksammade
förbättringsområden.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut
Handläggare: Michaela Larsson
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 perioden 2021-01-21 2021-02-11.
Beslutsunderlag

Lista med Delegationsbeslut perioden 2021-01-21 - 2021-02-11
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 35 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar
Handläggare: Michaela Larsson
Ärendebeskrivning

Nämnden får för kännedom:
- Diarieförda ärenden - 210211
- Samverkansprotokoll vård- och omsorg 210202
- Protokoll Kommunal 210209, MBL-förhandling Budget 2021
- Protokoll SACO 210209, MBL-förhandling Budget 2021
- Protokoll Vårdförbundet 210209, MBL-förhandling Budget 2021
Beslutsunderlag

Lista med diarieförda ärenden, 210211
Samverkansprotokoll vård- och omsorg 210202
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Protokoll Kommunal 210209 MBL-förhandling Budget 2021
Protokoll SACO 210209, MBL-förhandling Budget 2021
Protokoll Vårdförbundet 210209, MBL-förhandling Budget 2021
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 36 Rapporter från kontaktpolitkerbesök samt
kurser/konferenser
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från
genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från deltagande i
kurser/konferenser.
Med anledning av den rådande situationen, Covid-19, har inga
kontaktpolitikerbesök genomförts.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande
Ärende 6
Ärendenummer: Vbn 3/2021
”Årsberättelse 2020 ” Beslut

Vårdboendenämnden
Örebro kommun
2021-02-18

Årsberättelse 2020
Moderaterna bifaller aktuellt beslut, men önskar i sammanhanget genom ett särskilt yttrande
betona några av de utmaningar som Vårdboendenämnden står inför.
Vi vet idag att den pågående pandemin har haft stor påverkan i verksamheterna för både boende
och medarbetare.
Den nyligen genomförda brukarundersökningen påvisar en stor ensamhetsproblematik hos de
personer som bor på vård och omsorgsboenden.
Det är fortfarande köer till vissa vårdboende, medan andra vårdboende har svårigheter att få
hyresgäster till lediga lägenheter. En minskad beläggning under året har gett stora ekonomiska
konsekvenser för flera vårdboenden.
Det finns ett behov av kompetensutveckling för medarbetare. Många av de personer som bor på
våra vårdboenden har ett stort omvårdnadsbehov ofta med omfattande fysiska men även psykiska
behov. Det kräver utökad kompetens hos medarbetare.
Under pandemin har ett utökat samarbete med andra förvaltningar inom kommunen och även
Regionen skett. Det är ett arbetssätt som måste fortsätta och utökas.
För Moderaternas grupp i Vårdboendenämnden
Ann-Katrine Jondelius (M)
2:e vice ordförande
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Yrkande
Verksamhetsplan med budget 2021 -Beslut

Vårdboendenämnden

Ärendenummer Vbn 570/2020

Örebro kommun 2021-02-18

En ekonomi i balans
Örebro kommun har i uppdrag att ansvara för att det hushållas med skattebetalarnas
pengar, att de genererar en god och långsiktig budget.
De styrande partierna i kommunen har prioriterat fel i många år och resultatet av detta
är stora nedskärningar inom välfärden vilket riskerar att drabba de personer som är i
störst behov av vård och omsorg.
Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av stor valfrihet,
hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla som behöver den.
Vi anser att en strukturell ekonomisk översyn behöver göras för att komma tillrätta med
en ökande kostnadsutvecklingen

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
Att

avslå punkt 1

Att

bifalla punkt 2

För Moderaternas grupp i Vårdboendenämnden
Ann-Katrine Jondelius (M)
2:e vice ordförande Vårdboendenämnden

