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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2022-09-22 
Tid: 14:00–16:15 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Jenny Thor (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Fehret Hatic (C) 
Erica Gidlöf (KD) 
Lisbet Forsberg (KD) 
Louise Ornell (V) 
Anna Stark (M) 
Ewy Eriksson (M) 
Henrik Johansson (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) ersätter Martin Östebo (S) 
Robert Mörk (S) ersätter Ronnie Vilén (S) 
Helén Berglind (SD) ersätter David Larsson (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Jessika Edetun Falk (C) 
Ida Svanerud (KD) 
Daniel Dahlén (V) 
Åke Pernefalk (M) 
Karin Forsling (L) §§ 117-125 
 
Övriga 
Camilla Hofwander, tf förvaltningschef 
Camilla Brehmer Trumö, verksamhetschef 
Muamer Sepic, verksamhetschef 
Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare, §§ 125-133 
Charlotta Karlsson, personalföreträdare 
Ulrika Lindgjerdet, personalföreträdare 
 
Paragraf 117–133 
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Maria Fhager, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
 
 
Ewy Eriksson (M), justerare  
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§ 117 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Ewy Eriksson (M) med Anna 
Stark (M) som ersättare.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 
  
2. Ewy Eriksson (M) utses till ordinarie justerare med Anna Stark (M) som 
ersättare. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 118 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 119 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

 
§ 120 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ärende 12; Arbete med anledning av det säkerhetspolitiska läget, utgår.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs med ovan nämnda ändring.  
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§ 121 Delårsrapport och prognos 2 Vårdboendenämnden 
2022 - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 372/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska prognosen för 2022 visar på en negativ budgetavvikelse på  
-17,8 mnkr (-15,8 mnkr exklusive intraprenaderna). Den negativa ekonomiska 
effekten av covid-19 prognostiseras till totalt -14,9 mnkr och beror i huvudsak 
på kostnader för skyddsutrustning och basal hygienutrustning samt 
övertidskostnader kopplat till kohortvård men fram för allt beroende på en 
ansträngd bemanningssituation. Kostnadsutvecklingen påverkas givetvis även 
av den höga inflationen. Prognosen exklusive uppskattad effekt av covid-19 
uppgår till -2,9 mnkr. Från och med april 2022 har omvårdnadspersonal på 
natten, enligt kollektivavtal, ett förkortat nattarbetstidsmått med två timmar per 
vecka. Den ekonomiska effekten av detta beräknas till cirka 4 mnkr under 2022 
och den interna ersättningsmodellen tar i dagsläget inte hänsyn till detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-15 
Delårsrapport med prognos 2 2022 
Presentation  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Vårdboendenämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter 
som har en negativ budgetavvikelse når en budget i balans. 

3. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd om ersättning för 
beräknade kostnader på 1,1 mnkr för kvalitetssäkrande åtgärder i samband med 
övertagande av Berggården. 

4. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

Yrkande 
Ann-Katrine Jondelius (M) yrkar bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag och yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

1. Vårdboendenämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter 
som har en negativ budgetavvikelse når en budget i balans. 
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3. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd om ersättning för 
beräknade kostnader på 1,1 mnkr för kvalitetssäkrande åtgärder i samband med 
övertagande av Berggården. 

4. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

5. Ann-Katrine Jondelius (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

 
§ 122 Förnyad intraprenadöverenskommelse 
Lindhultsgården - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 379/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Lindhultsgården önskar förlängning av nuvarande intraprenadavtal med 3 år. 
Överfört ackumulerat resultat var vid ingången av 2022 1,1 mnkr. 
Budgetavvikelsen januari-juli 2022 är negativ och uppgår till -0,3 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-29 
Intraprenadöverenskommelse Lindhultsgården 221001-250930 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 
 
- Lindhultsgården beviljas fortsatt intraprenad enligt upprättad 
överenskommelse perioden 2022-10-01 t o m 2025-09-30. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 123 Förnyad intraprenadöverenskommelse 
Backagården - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 378/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Backagården önskar förlängning av nuvarande intraprenadavtal med 3 år. 
Överfört ackumulerat resultat var vid ingången av 2022 1,7 mnkr. 
Budgetavvikelsen januari-juli 2022 är negativ och uppgår till -0,3 mnkr. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-29 
Intraprenadöverenskommelse Backagården 221201-251130 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 
 
- Backagården beviljas fortsatt intraprenad enligt upprättad överenskommelse 
perioden 2022-12-01 t o m 2025-11-30. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 124 Remiss av riktlinje för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 334/2022 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har stärkts och det är 
numera krav att alla kommuner ska ha riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. 

Denna riktlinje tar upp vad Örebro kommuns skyldigheter är gällande 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den visar också på vad kommunen 
har att förhålla sig till utifrån lagar, konventioner och Örebro kommuns egen 
styrning. 

För att arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ge resultat 
krävs att arbetet integreras i ordinarie verksamhet. Kommunens nämnder, 
förvaltningar och verksamheter ska ha kännedom om vad kommunens 
skyldigheter innefattar. 

Riktlinjen tar upp att en del nämnder och verksamheter behöver arbeta 
systematiskt för att integrera arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk i ordinarie verksamhet och ha en tydlig plan för hur arbetet ska 
fortskrida. Riktlinjen anger vilka krav som ställs på kommunens verksamheter 
för att leva upp till det ansvar kommunen har utifrån gällande lagstiftning.  

Vårdboendenämnden har fått möjligheten att svara på remiss om riktlinjen och 
vill framföra att riktlinjen är tydlig och har ett bra innehåll. Nämnden ställer sig 
bakom riktlinjen och dess innehåll utan förslag på revideringar. 
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Beslutsunderlag 
Remiss - Riktlinje för arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Remissvar 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden antar remissvaret och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 125 Nollvision Elgströmska huset - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 400/2022 
Handläggare: Camilla Brehmer Trumö, Marie Jansson, Marita Fritz 

Ärendebeskrivning 
I syfte att hyresgästerna på Elgströmska huset ska kunna röra sig mer fritt på 
enheten föreslås installation av digitala lås som möjliggör individuella lösningar 
för de boende. Därutöver finns behov av handledning av personal för att 
implementera nytt tankesätt och arbetssätt. Total kostnad uppgår till 380 tkr 
och förslaget är att Vårdboendenämndens planeringsreserv finansierar 
satsningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Nollvision - Ett öppet vård- och omsorgsboende som utgår från 
hyresgästernas önskemål och behov 
Presentation  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Finansiering av handledning och digitala lås på Elgströmska huset sker via 
Vårdboendenämndens planeringsreserv, totalt 380 tkr. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 126 Redovisning av brukarundersökning 2022 - 
Information 
Ärendenummer: Vbn 423/2022 
Handläggare: Andreas Källdén 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden informeras om resultatet av Socialstyrelsens 
brukarundersökning för 2022- 

Beslutsunderlag 
Sammanställning med jämförelse 2022, 2020, 2019 
Sammanställning per enhet 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

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

Ärendebeskrivning 
Information om läget i förvaltningen ang. Corona (Covid-19).  

Beslutsunderlag 
Lägesrapport, 2022-09-22 

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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§ 128 Arbete med anledning av det säkerhetspolitiska 
läget - Information 
Ärendenummer: Vbn 200/2022 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 

 
§ 129 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Camilla Hofwander 

Ärendebeskrivning 
Tf. förvaltningschef Camilla Hofwander besvarar en fråga om pågående 
översyn av HSL-organisationen. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 130 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  

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

Ärendebeskrivning 
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från 
genomförda, digitala, kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från 
deltagande i kurser/konferenser.  

Louise Ornell (V), Jessica Edetun Falk (C) och Jenny Thor (S) rapporterar från 
kontaktpolitikerbesök på Kornellen.  
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 132 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vbn 433/2022 
Handläggare: Maria Fhager 

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 2022-08-18 - 2022-09-14 

Beslutsunderlag 
Lista med delegationsbeslut perioden 2022-08-18 - 2022-09-14 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 133 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Ärendenummer: Vbn 434/2022 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2022-08-18 - 2022-09-14 
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Beslutsunderlag 
Diarieförda ärenden - 2022-08-18 - 2022-09-14 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Digitalt justerat



 

Särskilt yttrande 

Ärende: Delårsrapport 2 och prognos  

Ärendenummer: 372/2022 Vårdboendenämnden  

 Örebro kommun 2022-09-22 

  
 
 

Delårsrapport 2 med prognos 

Den andra ekonomiska prognosen påvisar ett underskott med minus 17,8 
miljoner kronor. I rapporten beskrivs flera orsaker till den negativa 
avvikelsen. 

Nämnden står inför stora utmaningar, bland annat svårigheter att rekrytera 
och även behålla enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
undersköterskor till våra boenden. Brist på medarbetare medför stora 
övertidskostnader. Flera stora förändringar pågår inom förvaltningen och 
ute i verksamheterna, vilket är positivt.  

Vi Moderater anser att det behövs fortsatta tydliga prioriteringar i 
verksamheterna för att erhålla en ekonomi i balans Vi förutsätter att 
majoriteten visar en tydlig väg inför de utmaningar som ligger framför oss. 

 

För Moderaternas grupp i Vårdboendenämnden  

Ann-Katrine Jondelius 2:e vice ordf. (M)  
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