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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2021-03-22 
Tid: 14:00–16:40 
Plats: Kupolen, Rådhuset/Digitalt via teams  
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) §§ 44-54 
Jenny Thor (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Martin Östebo (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Fehret Hatic (C) 
Erica Gidlöf (KD) §§ 39-48 
Louise Ornell (V) 
Henrik Glamsjö (M) 
Ewy Eriksson (M) §§ 43-54 
Henrik Johansson (L) 
Helena Eklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) Ersätter Ronnie Wilen (S) 
Jessika Edetun Falk (C) Ersätter Gunhild Wallin (C), §§ 39-43 

Ersätter Erica Gidlöf (KD), §§ 49-54 
Åke Pernefalk (M) Ersätter Ewy Eriksson (M), §§ 39-42 
 
Närvarande ersättare 
Eva Jonsson (S) 
Robert Mörk (S) 
Daniel Dahlén (V) 
Karin Forsling (L) 
 
Övriga 
Eva Jöbo Tf. förvaltningschef 
Michaela Larsson Nämndsekreterare 
Handläggare på specifikt ärende 
 
Paragraf 39–54 
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Michaela Larsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll 
 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande §§ 44-54 
 
 
 
Jenny Thor (S), ordförande §§ 39-43 
 
 
 
Ann-Katrine Jondelius (M), justerare 
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§ 39 Protokollsjustering 
Handläggare: Jenny Thor 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Ann- Katrine Jondelius 
(M) med Henrik Glamsjö (M) som ersättare. 

Förslag till beslut 
 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 
 

2. Ann-Katrine Jondelius (M) utses till justerare med Henrik 
Glamsjö (M) som ersättare. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 40 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Jenny Thor 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

-  Ärendelistan fastställs. 

§ 41 Anmälan av jäv 
Handläggare: Jenny Thor 

Ärendebeskrivning 
- Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv. 

§ 42 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jenny Thor 

Ärendebeskrivning 
- Ingen övrig fråga anmäls. 
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§ 43 Heltidsresan - information 
Ärendenummer: Vbn 282/2021 
Handläggare: Elisabeth Mattsson, Kristina Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Heltid som norm är avtalat i det centrala kollektivavtalet som SKR (Sveriges 
kommuner och Regioner) och Kommunal tecknat i HÖK 
(Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor). Med 
utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser ska arbetsgivare ta fram 
en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Heltidsplanen 
är framtagen av Örebro kommuns HR-avdelning i samråd med förvaltningar 
och pågående eller planerade aktiviteter för att nå heltid som norm.  

Förvaltningarna Vård och omsorg och Förvaltningen för sociala insatser inom 
funktionsstödsområdet är båda personalintensiva förvaltningar som har 
medarbetare som arbetar deltid. Andelen medarbetare anställda på heltid inom 
Vård och omsorg är 50 procent ställt i relation till Förvaltningen för sociala 
insatser där andelen anställda på heltid är 84%. 

Beslutsunderlag 
Heltidsresan som norm, 2021-03-01 
Powerpointpresentation, 2021-03-09 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 44 Kvalitetsuppföljning Karlslundsgården - information 
Ärendenummer: Vbn 277/2021 
Handläggare: Lise Frederiksen Bach, Andreas Källdén 

Ärendebeskrivning 
Information utifrån kvalitetsuppföljning med tillhörande åtgärdsplan, 
Karlslundsgården. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsuppföljning och åtgärdsplan 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 45 Aktuella lokalfrågor - information 
Ärendenummer: Vbn 301/2021 
Handläggare: Sahra Strandberg 

Ärendebeskrivning 
Sahra Strandberg, biträdande förvaltningschef, redogör för aktuella och 
pågående renoveringar på enheter inom Vårdboendenämnden. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendet bordläggs. 

§ 46 Remiss - Strategi för brottsförebyggande arbete - 
beslut 
Ärendenummer: Vbn 242/2021 
Handläggare: Hanna Nährström 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har givit 
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande 
arbetet i Örebro kommun. Mot denna bakgrund har säkerhetsavdelningen i 
Örebro kommun genom ansvarig strategisk brottsförebyggande samordnare 
sammanställt ett förslag till strategi. Vårdboendenämnden får detta förslag som 
underlag för synpunkter.    

Strategin ämnar påvisa riktning för det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen 2021 - 2026. Strategin ämnar inte 
påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan fokuserar på riktning 
och samlar mycket av det arbete som redan görs, och påvisar vad som behöver 
kompletteras och utvecklas. Strategin berör flertalet nämnder inom kommunen 
och säkerhetsavdelningen önskar inspel om de delar som 
berör Vårdboendenämnden och eventuellt specifika verksamheter.  

Vårdboendenämnden ska lämna synpunkter till Säkerhetsavdelningen senast 
den 30 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Remissvar, 2021-03-10 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Förslag på remissvar antas och överlämnas till Säkerhetsavdelningen. 

Yrkande 
Ann-Katrine Jondelius (M), Henrik Glamsjö (M) samt Ewy Eriksson (M) yrkar 
bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens förslag och ber om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Gunhild Wallin (C) ställer Ann-Katrine Jondelius (M) m.fl. yrkande om att få 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Vård-boendenämnden bifaller detta. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

1. Förslag på remissvar antas och överlämnas till Säkerhetsavdelningen. 
 

2. Ann-Katrine Jondelius (M) m.fl. får lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

§ 47 Vårdboendenämndens yttrande över 
stadsrevisionens granskning av ekonomistyrning inom 
Programområde social välfärds ansvarsområde - beslut 
Ärendenummer: Vbn 198/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Programnämndens yttrande över Stadsrevisionens skrivelse med 
rekommendationer från den genomförda granskningen inom Programområde 
social välfärds ansvarsområde beskrivs i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, daterad december 2020 
Missiv, daterat 2020-12-17  
Vårdboendenämndens yttrande över revisionsrapport, daterat 2021-03-01  
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över 
revisionsrapporten och översänder det till revisorerna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 
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- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

 

§ 48 Ekonomisk månadsrapport - februari - beslut 
Ärendenummer: Vbn 276/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapport för Vårdboendenämnden, februari månad. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, 2021-03-12 

Förslag till beslut 
1. Informationen tas till protokollet. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter 
som riskerar en negativ budgetavvikelse (exklusive covid-19 effekter både vad 
gäller beläggningsersättning och merkostnader) når en budget i balans. 

3. Månadsrapport ekonomi februari 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för kännedom. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Louise Ornell (V) deltar ej i beslutet. 

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

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. 
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§ 50 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Eva Jöbo 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av tf. förvaltningschef Eva Jöbo. 

- Nämnden informeras om den planerade ombyggnationen av Skebäcksgården. 

- Överflyttningen av Deamsteamet, från Vårdboendenämnden till 
Hemvårdsnämnden, är nu genomförd. Ärendet behandlades på 
Vårdboendenämndens sammanträde 2020-12-10, § 107.  

Beslutsunderlag 
- Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 51 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: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 52 Rapporter från kontaktpolitkerbesök samt 
kurser/konferenser 
Handläggare: Gunhild Wallin 
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Ärendebeskrivning 
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från 
genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från deltagande i 
kurser/konferenser. 

- Vårdboendenämnden får en återrapportering från kontaktpolitikerbesök som 
digitalt har genomförts på Rynningeviken, Tullhuset samt Jeremiasgården. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 53 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Michaela Larsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 210315 
- Protokoll Vision 210209, MBL-förhandling Budget 2021 

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden - 210315 
Protokoll Vision 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. 

§ 54 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. 
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Vid dagens sammanträde anmäls: Delegationsbeslut perioden 2021-02-11 - 
2021-03-15. 

Beslutsunderlag 
Lista med Delegationsbeslut perioden 2021-02-11 - 2021-03-15 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande 
Ärende: Remiss – Strategi för brottsförebyggande arbete 
Beslut 

Ärendenummer: Vbn 242/2021 Vårdboendenämnden
 Örebro kommun
 2021-03-22 
 
 

Strategi för brottsförebyggande arbete. 

 
Moderaterna bifaller Vård och omsorgsförvaltningens remissvar och att det överlämnas till 
Säkerhetsavdelningen. Vi vill i sammanhanget  betona viktiga synpunkter som framkommit i 
förvaltningens remissvar. Att den äldre generationen inte omnämns i strategin. Att 
trygghetsfrämjande arbete bör göras  inom förvaltningens verksamheter. Vård och 
omsorgsförvaltningen påvisar i Lex Sarah rapporter för 2020, att ekonomiska 
missförhållanden fortsätter, eller ökar inom förvaltningens verksamheter.  

 I vårt särskilda yttrande vill vi framföra att Örebros  medborgare skulle må bra av att 
kommunen tog det brottsförebyggande arbetet på större allvar. Det finns stora problem med 
utanförskap, öppen narkotikahandel, gäng och våldskriminalitet, vilket gör att staden för 
många örebroare uppfattas som otrygg. Detta är allvarligt och något vi tillsammans med 
andra myndigheter måste jobba bättre med.  

Moderaterna har under flera år haft konkreta brottsförebyggande åtgärder med i budgeten. 
Konkreta förslag som den styrande majoriteten röstat ner.  

Främst vill vi ha en skrivning som bygger på moderat politik från vår nationella strategi och 
den kommunala budget som vi lagt fram för Kommunfullmäktige. Dessutom bör strategin 
vara tydligare och kortare skriven. 

 

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