
   
 

  

 
 

  
  

     
 

  
    

   
   

   
   

    
   
   
   

   
   

   
 

  
       

       
       

 
  

   
   

   
   

 
 
      
   
   

   
   

     
     

 
  

 
 

I 
ÖREBRO 

Digitalt justerat 

Protokoll Vbn 40/2022 

Vårdboendenämnden 

Datum: 2022-05-19 
Tid: 14:00–16:30 
Plats: Berget, vån 4, Citypassagen 

Närvarande ledamöter 

Henrik Johansson (L), åhörare på distans 

Gunhild Wallin (C), ordförande
Jenny Thor (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M)
Silvia Assi (S)
Martin Östebo (S)
Pell Uno Larsson (S) 
Fehret Hatic (C)
Lisbet Forsberg (KD) 
Louise Ornell (V)
Anna Stark (M) 
Ewy Eriksson (M)
David Larsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S)
Eva Jonsson (S) 
Karin Forsling (L) 

ersätter Ronnie Wilén (S)
ersätter Erica Gidlöf (KD) 
ersätter Henrik Johansson (L) 

Närvarande ersättare 
Robert Mörk (S) 
Daniel Dahlén (V)
Åke Pernefalk (M) 
Helén Berglind (SD) 

Övriga

Annika Roman, förvaltningschef
Muamer Sepic, verksamhetschef 
Camilla Hofwander, verksamhetschef 
Ida Frödén, planerare/säkerhetssamordnare 
Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare
Ulrika Gustafsson, ekonom, §§ 66-73 

Paragraf 66–83 
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Maria Fhager, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Gunhild Wallin (C), ordförande 

Anna Stark (M), justerare 

2 (12) 



   

   

   
   

 
          

          
     

   
      

         
  

             
 

 
  

       

 
     

   

 
       

 
      

   

 
          

          
             

          
    

              
         

             
            

              
        

  

Digitalt justerat 

ÖREBRO Protokoll 

§ 66 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

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

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Anna Stark (M) utses till ordinarie justerare med Ewy Eriksson (M) som
ersättare. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 67 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv. 

§ 68 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ann-Katrine Jondelius (M) har föranmält en övrig fråga om huruvida
Myndighetsavdelningen har begärt in en åtgärdsplan för hur kommunen ska 
komma till rätta med de brister i vården och omsorgen som framkommit på
Berggården. Ann-Katrine Jondelius (M) anmäler även en övrig fråga om 
uppföljning av Demenscentrum. 

David Larsson (SD) anmäler en övrig fråga om ett lönetillägg på 2000 kr i 
månaden som enligt uppgift enbart ges till vikarier. 

Karin Forsling (L) anmäler en fråga om vilken beredskap som finns för att 
undvika hälsofarligt hög värme på vårdboenden om det blir en varm sommar,
utifrån att det kommit en rapport från Region Örebro län som visar att flera 
vårdboenden har haft bekymmer med hög värme. 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 69 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 70 Tilläggsanslag och ombudgetering - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 214/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tilläggsanslag för lönerevision samt hyresökningar 2022 för 
nämndens anslagsfinansierade verksamhet. Vårdboendenämndens
budgetanslag uppgår efter tilläggsanslaget till 33,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Tjänsteskrivelse Sov 199/2022 Tilläggsanslag april 2022 
Tjänsteskrivelse KS 78/2022 Tilläggsanslag och ombudgeteringar april 2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av 
tilläggsanslagen för lönerevision och hyresökningar 2022. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 71 Delårsrapport och prognos 1 Vårdboendenämnden 
2022 - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 249/2022
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska prognosen för 2022 visar på en negativ budgetavvikelse på -
11,1 mnkr (-11,8 mnkr exklusive intraprenaderna). Den negativa ekonomiska 
effekten av covid-19 prognostiseras till totalt -14,8 mnkr och beror i huvudsak
på kostnader för skyddsutrustning och basal hygienutrustning samt 
övertidskostnader kopplat till kohortvård och en ansträngd
bemanningssituation. Prognosen exklusive uppskattad effekt av covid-19 
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uppgår till 3,7 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 
Delårsrapport och prognos 1 Vårdboendenämnden 2022 
Bildspel delårsrapport 1 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Vårdboendenämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 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. 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. 

Jenny Thor (S), Lisbeth Forsberg (KD) och Gunhild Wallin (C) yrkar bifall till 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Louise Ornell (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 3 och avslag på 
beslutspunkt 2 i Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns ett förslag vardera till
beslutspunkt 1 och 3 och två förslag till beslutspunkt 2, nämligen Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag samt Louise Ornells (V) yrkande om avslag på
detta. Därutöver finns Ann-Katrine Jondelius (M) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. Ordförande redovisar ett förslag till
propositionsordning där de tre beslutspunkterna beslutas en i taget, följt av 
Ann-Katrine Jondelius (M) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet. Vårdboendenämnden godkänner propositionsordningen. 

Ordförande ställer först beslutspunkt 1 i Vård- och omsorgsförvaltningens
förslag under proposition och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer beslutspunkt 2 i Vård- och omsorgsförvaltningens förslag
mot Louise Ornells (V) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Ordförande ställer därefter beslutspunkt 3 i Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag under proposition och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Till sist ställer ordförande Ann-Katrine Jondelius (M) yrkande om att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att nämnden 
bifaller yrkandet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

1. Vårdboendenämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 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. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering. 

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

§ 72 Handlingsplan för landsbygdsprogrammet - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 139/2022
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Den 20 april 2021 beslutade Kommunfullmäktige att anta ett reviderat
landsbygdsprogram enligt förslag från Landsbygdsnämnden. I det reviderade 
landsbygdsprogrammet framgår bland annat att berörda förvaltningar,
nämnder och kommunala bolag ska arbeta fram långsiktiga handlingsplaner 
inom Landsbygdsprogrammets fokusområden. 

Landsbygdsprogrammet innehåller sex fokusområden varav fyra har bedömts 
vara relevanta för Vårdboendenämndens verksamhet. Dessa fyra är Demokrati,
samverkan och lokalt inflytande, Boende, Offentlig och kommersiell service 
samt Föreningsliv. Inom varje fokusområde finns ett eller flera mål för
kommunen som helhet. Vårdboendenämndens handlingsplan för 
landsbygdsprogrammet är en plan för hur Vårdboendenämnden ska arbeta för
att bidra till att uppfylla de mål där nämndens verksamhet kan vara av 
betydelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-27
Reviderat landsbygdsprogram 
Vårdboendenämndens handlingsplan för landsbygdsprogrammet 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämndens handlingsplan för landsbygdsprogrammet antas. 
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Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 73 Teman för nämndsammanträden - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 285/2022
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag på årshjul för teman har tagits fram. De föreslagna områdena är
kopplade till de åtaganden som nämnden antagit i Verksamhetsplan och budget 
2022. Genom dessa teman får nämnden en mer djupgående redovisning av
områdena än som redovisas i Delår 2 samt Årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-04
Årshjul med teman 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Teman för nämndsammanträden 2022 antas. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 74 Sommaraktiviteter - Information 
Handläggare: Camilla Hofwander, Muamer Sepic 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden får information om aktiviteter på vård- och
omsorgsboendena under sommaren. 

Beslutsunderlag 
Turnéplan Musikevenemang med Vuxenskolan 2022 i samarbete med
Förebyggande verksamhet 
Folder med information om sommarvistelse 

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. 

§ 75 Berggården - Information 
Handläggare: Annika Roman, Camilla Hofwander 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd beslutade den 25 april 2022 att ge 
programdirektör i uppdrag att häva avtalet avseende driftentreprenad av vård-
och omsorgsboendet Berggården som ingåtts mellan Örebro kommun och 
Humana omsorg AB. Avtalet upphörde att gälla den 16 maj 2022 kl. 07.00.
Verksamhetschef Camilla Hofwander informerar Vårdboendenämnden om 
verksamhetsövergången av Berggården till Örebro kommun. 

Förvaltningschef Annika Roman besvarar Ann-Katrine Jondelius (M) övriga 
fråga om huruvida Myndighetsavdelningen har begärt in en åtgärdsplan för hur
kommunen ska komma till rätta med de brister i vården och omsorgen som 
framkommit på Berggården. Kommunen kommer att upprätta en åtgärdsplan
för de brister som har konstaterats och åtgärda dessa. Åtgärderna kommer att 
följas upp genom olika typer av granskningar under hösten. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning på förekommen anledning, Sov 699/2021 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Yrkande 
Ordförande Gunhild Wallin (C) yrkar att nämnden utöver förvaltningens 
förslag även beslutar att nämnden får en uppföljning på augustinämnden. 

Proposition 
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns två förslag till beslut; Vård-
och omsorgsförvaltningens förslag till beslut samt ordförandes tilläggsyrkande. 
Ordförande ställer Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut under
proposition och finner att nämnden beslutar enligt detta. Ordförande ställer 
därefter sitt tilläggsyrkande under proposition och finner att nämnden bifaller
detta. 
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Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nämnden får en uppföljning på augustinämnden. 

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

Ärendebeskrivning 
Socialt ansvarig samordnare Marie-Louise Hammar informerar 
Vårdboendenämnden om läget i förvaltningen ang. Corona (Covid-19). 

Beslutsunderlag 
Lägesrapport 2022-05-19 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

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

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden informeras om pågående arbete i kommunen och
förvaltningen med anledning av det säkerhetspolitiska läget. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 78 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Roman informerar om nuläget för Kornellen och 
Västerpark. Öppnandet av Västerpark skjuts upp till efter sommaren. 

Verksamhetscheferna Muamer Sepic och Camilla Hofwander informerar om 
bemanningsläget inför sommaren. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 79 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Gunhild Wallin (C) informerar om att det är ett beslut på väg fram 
i kommunen om att införa krav på utdrag ut belastningsregistret vid anställning
inom vård och omsorg. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 80 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. 

Ingen information meddelas vid dagens sammanträde. 

§ 81 Anmälan av delegationsbeslut 
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 2022-04-13 -
2022-05-11 

Beslutsunderlag 
Lista med delegationsbeslut perioden 2022-04-13 - 2022-05-11 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 82 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2022-04-13 - 2022-05-11 

- Beslut från Kommunfullmäktige om valärende mars 2022 

- Samverkansprotokoll, 2022-04-05 
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Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden - 2022-04-13 - 2022-05-11 
Beslut från Kommunfullmäktige om valärende mars 2022
Samverkansprotokoll 2022-04-05 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 83 Svar på övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Muamer Sepic svarar på David Larssons (SD) fråga om 
lönetillägg till sommarvikarier. Det handlar om en tillfälligt förhöjd timlön som
motsvarar ungefär 2000 kr i månaden. Den tillfälligt förhöjda timlönen ges till 
vårdpersonal på enstaka enheter som haft svårigheter att rekrytera till
sommaren, framför allt enheter på landsbygden. 

Förvaltningschef Annika Roman svarar på Karin Forslings (L) övriga fråga om
vilken beredskap som finns för att undvika hälsofarligt hög värme på 
vårdboenden om det blir en varm sommar. Det finns rutiner för hantering av
värmeböljor och förvaltningen har vidtagit åtgärder, framför allt med portabla 
AC-aggregat. Ytterligare arbete pågår men exempelvis installation av markiser
hör till lokalförsörjningsenhetens område. 

Annika Roman svarar på Ann-Katrine Jondelius (M) övriga fråga om
uppföljning av Demenscentrum. Uppföljning genomförs den 20 maj och den 
redovisas vid nästa nämndsammanträde genom en sammanställning av alla Lex
Sarah-anmälningar som gjorts under 2022. 

Ann-Katrine Jondelius (M) övriga fråga om Berggården är besvarad under § 75. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Särskilt yttrande 

Ärende: Delårsrapport 1 med prognos 

Ärendenummer: Vbn 249/2022 Vårdboendenämnden 

Örebro kommun 2022-05-19 

Delårsrapport 1 med prognos 

Delårsrapport 1 med prognos syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet efter årets 

första månader, samt en första prognos för hela 2022. Den första ekonomiska 

prognosen visar på en negativ budgetavvikelse med 11,1 miljoner kronor. Prognosen 

exklusive uppskattad effekt av Covid-19 uppgår till ett positivt resultat på 3,7 miljoner 

kronor. Vi konstaterar att pandemin fortfarande finns inom nämndens ansvarsområden, 

även om smittspridningen har minskat. Dock kvarstår effekter av pandemin för 

verksamheterna. 

Vårdboendenämnden står inför flera stora utmaningar, bland annat svårigheter att 

rekrytera och även att behålla enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal 

till våra boenden. Det finns ett stort behov av vikarier, men många saknar erfarenhet 

och utbildning, vilket bland annat leder till längre introduktionstid. Det är positivt att 

utbildningsinsatser för våra medarbetare, samt andra utvecklingsprojekt som varit 

vilande under pandemin, nu startat. Arbetet med att införa heltidstjänster pågår och 

kräver ekonomiska resurser med förändringar i bemanningsplanering, 

kompetensutveckling med mera. 

Det är många personer som beviljats ett vårdboende och nu väntar på att erbjudas. Vi 

ser en ökning av beviljade ansökningar under 2021 och under det första delåret. Trots 

öppnandet av ett nytt vårdboende i Bettorp är det många som tvingas vänta. Det är 

bekymmersamt att inflyttningen på Väster Park försenats bland annat på grund av 

svårigheter att rekrytera personal. 

Vi moderater anser att det behövs fortsatta tydliga prioriteringar i verksamheterna för 

att erhålla en ekonomi i balans. Vi förutsätter att de styrande partierna visar en tydlig 

väg inför de utmaningar som ligger framför oss. 

För Moderaternas grupp i Vårdboendenämnden 

Ann-Katrine Jondelius 2:e vice ordförande (M) 
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