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Vård- och omsorgsnämnden 
 
Datum: 2023-06-01 
Tid: 13:00–17:00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Mattias Ottosson  Maria Fhager 
Ordförande   Nämndsekreterare  
076-551 19 51  019-21 59 85 

maria.fhager@orebro.se 

 
Gruppmöten:  
Majoriteten: Måndag 29 maj, kl. 14.00–17.00, i Liljan, Ringgatan 32, vån. 1 

Oppositionen: Kontakta gruppledare för information.  
 
 
Ledamöter 
Mattias Ottosson (S), ordförande 
Anna-Karin Kumlin (M), 1:e vice 
ordf.  
Johanna Reimfelt (L), 2:e vice ordf.  
Margareta Jansson (S) 
Johan Hurtig (S) 
Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Milian Olavsønn Snekkerbakken 
(M) 
Anette Karlsson (M) 
Jessika Edetun Falk (C) 
Fehret Hatic (C) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
Sadeta Hatic (SD) 
Christina Håkansson (KD) 
Louise Ornell (V) 
Peter Springare (ÖrP) 
 

Ersättare 
Anita Ivarsson (S) 
Dan Dahlén (S) 
Margareta Gunhamre (S) 
Evariste Nkurikiye (S) 
Yvonne Käll (M) 
Stig Westlén (M) 
Margareta Ekström (C) 
Lena Lindén (SD) 
Christer Johansson (L) 
Febro Oktay (KD) 
Ingemar Savonen (V)
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1 Val av justerare 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt inom två veckor efter sammanträdet. Som 
ordinarie justerare föreslås Johanna Reimfelt (L) med Gunilla Fredriksson (SD) 
som ersättare.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Johanna Reimfelt (L) utses till justerare med Gunilla Fredriksson (SD) som 
ersättare.  
 

2 Anmälan av jäv 
Handläggare: Mattias Ottosson 
 

3 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Mattias Ottosson 
  

4 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Mattias Ottosson 
 

5 Ledamotsinitiativ om Ung omsorg - Beslut 
Ärendenummer: Voo 1047/2023 
Handläggare: Mattias Ottosson kl. 13.05-13.15 

Ärendebeskrivning 
Christina Håkansson (KD) inkom vid Vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde den 27 april med ett ledamotsinitiativ om Ung omsorg.  

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, 2023-04-27 
Verksamhetsförslag Örebro, 2022-09-02 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Ledamotsinitiativet avslås.  
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6 Fördjupning kring ekonomi - Information 
Handläggare: Sandra Andersson kl. 13.15-13.35 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden får fördjupande information om nämndens 
ekonomi.  

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
 

7 Tilläggsanslag och ombudgeteringar - Beslut 
Ärendenummer: Voo 1119/2023 
Handläggare: Sandra Andersson kl. 13.35-13.40 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats ökade budgetanslag samt 
ombudgeteringar under 2023. Detta avser: 

• Lönekompensation löneöversyn exkl. Kommunal 
• Hyreskompensation för hyresökningar 
• Kompensation för indexökningar för externvård samt bidrag och avtal 
• Driftkostnadskompensation för investeringar 
• Ombudgetering NOD-projektet 
• Ombudgetering Medel AKA (adjungerad klinisk adjunkt) 
• Ombudgetering lokalstrateg och lokalplanerare 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-17 
Tjänsteskrivelse, april, KS 209/2023 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Budgetändringar i enlighet med underlag i tjänsteskrivelsen fastställs. 
 

8 Delårsrapport 1 - Beslut 
Ärendenummer: Voo 1020/2023 
Handläggare: Sandra Andersson, Kamila Rzemiszewska kl. 13.40-14.10 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse mot budget på -48,7 mnkr. 
Underskottet beror främst på negativa budgetavvikelser inom Hemvård, Vård- 
och omsorgsboende samt Färdtjänst. Nämnden påverkas av hög inflation, 
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heltid som norm samt minskat nattarbetstidsmått från 1 april 2022 vilket ger 
helårseffekt från 2023 och inte är kompenserad i tilldelad budgetram. 
Nämndens verksamheter påverkas också av minskade statsbidrag för 
sjukfrånvaro som för nämnden genererar en negativ nettoeffekt om 5,6 mnkr 
trots lägre kostnader för sjuklöner samt övertid. I april fattade nämnden beslut 
om att lägga ner Vård- och omsorgsboende Ölmbrogården, vilket beräknas 
generera ett överskott inom avsatt budget för köp av Vård- och 
omsorgsboende. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1 2023 Vård- och omsorgsnämnden, 2023-05-15 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden:  

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 
2023. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med 
effektiviseringsåtgärder, både på kort och lång sikt, utifrån Verksamhetsplan 
med budget 2023. Alla medarbetare i förvaltningen ska fortsatt jobba mot de 
ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande aktiviteterna på 
enheterna. Målet är en ekonomi i balans under 2023. 

 

Fikapaus kl. 14.10-14.25 
 

9 Svar på revisionsrapport - Granskning av det 
systematiska  arbetsmiljöarbetet - Beslut 
Ärendenummer: Voo 889/2023 
Handläggare: Annika Sölveling, Ida Frödén kl. 14.25-14.35 

Ärendebeskrivning 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsmiljöarbete. Efter genomförd granskning har de lämnat sju 
rekommendationer till nämnden. Flertalet av rekommendationerna anses redan 
vidtagna. 
 
Nämnden ska skicka in sitt svar på granskningsrapporten senast den 24 augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-04-18 
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Missiv – Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Svar till stadsrevisionen 
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Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Svaret på revisionsrapport antas och skickas till stadsrevisionen.  
 

10 Ej verkställda beslut kvartal 1 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Voo 989/2023 
Handläggare: Simo Viinikka kl. 14.35-14.45 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden är som beslutande nämnd skyldig att till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen kvartalsvis 
rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som 
inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat 
längre än tre månader. Vård- och omsorgsnämnden ska också anmäla när 
sådana beslut har verkställts. Vidare ska nämnden lämna in en statistikrapport 
till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut varje kvartal. Syftet med 
rapporteringen är att kommunen ska ha kännedom om dessa ärenden samt 
kunna planera sina resurser för att kunna verkställa insatser inom skälig tid. 

För det första kvartalet 2023 minskade nämndens totala antal rapporterade 
beslut till 15. Vid kvartalets slut var 3 beslut fortsatt ej verkställda inom tre 
månader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-04-13 
Vård- och omsorgsnämndens rapport till Stadsrevisionen över ej verkställda 
SoL-beslut rapporterade kvartal 1, 2023 
Vård- och omsorgsnämndens statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 1, 2023 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport till 
Kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL. 

2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar rapport och anmälan till 
Stadsrevisionen enligt 16 kap. 6 f och 6 g §§ SoL. 

  

11 Behovsanalys för lokalförsörjningsplan 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Voo 1063/2023 
Handläggare: Michael Backman, Susanne Oscarsson kl. 14.45-15.00 

Ärendebeskrivning 
Inför framtagande av den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen (LFP) 
ska varje nämnd anta en behovsanalys som vidare utgör underlaget för LFP. 
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Behovsanalysen ska antas i nämnd innan det utgör ett giltigt underlag till LFP. 
Planen uppdateras årligen. 

Socialförvaltningens lokalplanerare har i uppdrag att i samverkan med 
respektive område ta fram nämndens behovsanalys. På grund av 
omständigheterna och den påskyndade tidplanen för den aktuella LFP:n har 
förvaltningens lokalplanerare avgränsat behovsanalysen för att säkerställa att 
nämndens nya och fortsatta strategiska lokalbehov (det vill säga lokalprojekt 
som beräknas överstiga en kostnad på 20 prisbasbelopp) tas upp till 
prioritering av Lokalförsörjningsavdelningen (LFA). 

I den aktuella behovsanalysen lyfts behov av åtgärder i utomhusmiljön för 
Elgströmska huset och behov av lokal med inriktning äldre med 
beroendeproblematik, utöver kvarstående behov från tidigare LFP. 

Arbetet med behovsanalys 2024 påbörjas redan hösten 2023. Då kommer mer 
omfattande analyser, långsiktiga strategier och behov på operativ nivå (till 
exempel hyresgästanpassningar under 20 prisbasbelopp) behandlas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-04 
Behovsanalys inför lokalförsörjningsplan vård- och omsorgsnämnden 2023 
med bilaga, Slutrapport Uppdrag äldre missbrukare. 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Nämnden antar förslag till behovsanalys inför lokalförsörjningsplan 2023. 
 

12 Revidering av riktlinje för uppföljning - Beslut 
Ärendenummer: Voo 938/2023 
Handläggare: Michael Backman, Sandra Ressem kl. 15.00-15.10 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Örebro kommuns organisationsförändring som gäller från 
och med 1 januari 2023 måste Riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning 
(Sov 215/2020) revideras. Riktlinjen antogs av Programnämnd social välfärd 
den 28 maj 2020. Den nya nämnd- och förvaltningsstrukturen i kommunen 
medför att Funktionsstödsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden nu 
ansvarar för uppföljning av både upphandlade företag och motsvarande 
kommunala utförare, inom respektive verksamhetsområde. 

I den föreslagna revideringen har anpassning gjorts till den nya 
nämndstrukturen. Bakgrund, avgränsning och syfte har skrivits om för att 
tydligare rama in vilka processer riktlinjen avser. De överenskommelser om 
kvalitetskrav för egenregin som tidigare skrivits mellan programnämnden och 
driftsnämnderna har ersatts av basuppdrag som Enheten för uppföljning tar 
fram på uppdrag av nämnden. Avsnittet om sanktioner har skrivits om då 
verksamheter inom egenregin inte kan sanktioneras av sin egen nämnd. 
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En mer omfattande revidering av riktlinjen kan göras efter att 
kommunfullmäktige tagit fram och antagit ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-03 
Riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning, Vård- och omsorgsnämnden. 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning antas, från och med 
nämndens beslutsdatum. 
 

13 Revidering av riktlinje för biståndshandläggning inom 
Vård och omsorgs verksamhetsområde - Beredning 
Ärendenummer: Voo 356/2023 
Handläggare: Lisa Hedbrant kl. 15.10-15.40 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med revidering av riktlinjen har fokuserat på att med bred ingång se 
över nivån av biståndsbedömda insatser inom vård- och omsorgsområdet. 
Flera workshops och omvärldsbevakning har gjorts för att ringa in möjliga 
utvecklingsområden eller behov av revidering. Flera möjliga förändringar har 
ringats in. Den större föreslagna förändringen gäller utförandet och skäligheten 
i hur inköp utförs, där riktlinjen föreslås ändras till att det är skäligt att få sina 
behov av inköp uppfyllda via onlinehandling. Andra delar som ringats in är 
möjligheten att utföra tillsyn och tvätt på andra sätt än idag. För detta krävs 
dock vidare arbete innan riktlinjen kan ändras. 

Idag kan individer som har flera serviceinsatser (städ, tvätt, inköp och 
fönsterputs) välja olika utförare för att utföra respektive insats. Utredningen 
föreslår att serviceinsatserna städ, tvätt och inköp ska hållas samman genom att 
individen väljer en och samma utförare för dessa insatser. Genom att hålla 
samman individens stöd hos en utförare ges större förutsättningar att arbeta 
med individens mål i fokus, detta i enlighet med de nationella arbetssätten 
Individens behov i centrum (IBIC) och Nära vård. Förslaget innebär att 
avtalen för service behöver förändras samt att administrationen för 
biståndshandläggarna minskar. Insatserna fönsterputs och fixartjänst föreslås 
även fortsättningsvis kunna utföras av olika utförare.  

Strukturen i riktlinjen har reviderats för att stämma med arbetssättet IBIC och 
utifrån Nära vård. Förändringen i att en och samma nämnd beslutar om både 
myndighetsutövning och utförande har öppnat upp för att riktlinjen ska främja 
ett gemensamt synsätt för individen och för beslut, genomförande och 
uppföljning som en helhet. 
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I uppdragsbeställningen gavs även i uppdrag att göra en analys av skillnaden 
mellan den utförda tiden och den bedömda nivån för insatserna. Detta har 
gjorts i samverkan med den interna utföraren, ersättningsgruppen och 
biståndshandläggare. Analysen har tydliggjort vissa delar och pekar på vad som 
kan vara ett fortsatt arbete framåt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-05-09 
Rapport – revidering av riktlinje vård och omsorg 2023-05-09 
Förslag på riktlinje område vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Ärendet anses berett.  
 

14 Sammanställning hanterade klagomål - externa 
utförare februari-april 2023 - Information 
Ärendenummer: Voo 978/2023 
Handläggare: Hanna Hernebring, Caroline Lindqvist kl. 15.40-15.55 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden får information om hanteringen av klagomål på 
externa utförare och en sammanställning av avslutade ärenden februari-april 
2023.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Sammanställning av hanterade klagomål och 
genomförda uppföljning februari-april 2023 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
 

15 IVO:s tillsyn - Information 
Ärendenummer: Voo 129/2023 
Handläggare: Cecilia Lundberg, Pernilla Larsson kl. 15.55-16.05 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden informeras om den tillsyn som Inspektionen för 
vård och omsorg gjort avseende medicinsk vård och behandling vid särskilda 
boenden för äldre. 
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Beslutsunderlag 
Beslut från IVO, 2023-04-20 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
 

16 Sommarbemanningen - Information 
Handläggare: Sahra Strandberg, Tina Hultkrantz, Muamer Sepic kl. 16.05-16.20 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden informeras om bemanningen inför sommaren.  

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
 

17 Ölmbrogården - Information 
Handläggare: Annika Roman kl. 16.20-16.30 

Ärendebeskrivning 
Information till Vård- och omsorgsnämnden om pågående arbete med 
avvecklingen av Ölmbrogården.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
 

18 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Voo 403/2023 
Handläggare: Maria Fhager kl. 16.30-16.35 

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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Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut W3D3 2023-04-20 - 2023-05-21 
Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 2023-04-01 - 2023-
04-30 
Delegationsbeslut Avgiftshandläggning 2023-04-01 - 2023-04-30 
Beslut enligt Socialtjänstlag (2001:453) 2023-04-01 - 2023-04-30 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet.  
 

19 Diarieförda ärenden och inkomna handlingar 
Ärendenummer: Voo 409/2023 
Handläggare: Maria Fhager kl. 16.30-16.35 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och som 
bedöms relevanta för Vård- och omsorgsnämnden att få kännedom om. 

Beslutsunderlag 
Nya ärenden 2023-04-20 - 2023-05-10 
Synpunkt Ölmbrogården (Voo 1082/2023) 
Begäran om åtgärd m m enligt 6a § 6 kapitlet arbetsmiljölagen (Voo 
1043/2023) 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
 

20 Information från områdeschef 
Ärendenummer: Voo 411/2023 
Handläggare: Annika Roman kl. 16.35-16.45 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
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21 Information från ordförande 
Ärendenummer: Voo 8/2023 
Handläggare: Mattias Ottosson kl. 16.45-17.00 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
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