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1. Förslag till beslut
Det huvudsakliga uppdraget för Vårdboendenämnden är att utföra insatser i egen regi
för service, vård och omsorg i särskilt boende för de människor som på grund av ålder,
sjukdom eller fysiska funktionsnedsättning har behov av sådana insatser.
Vårdboendenämndens verksamhet har hittills haft en stabil ekonomi, med undantag för
effekter av pandemin. Nämnden har fortsatt höga ambitioner för utvecklingen av
äldreomsorgen och kommer att bedriva ett aktivt arbete för att testa och inventera
behov av välfärdstekniska lösningar.
Den stora omställningen till Nära vård och arbetet med kompetensutveckling,
kompetensförsörjning och heltid som norm tillsammans med att arbeta med åtgärder
för att minska den ofrivilliga ensamheten kommer att vara fokusområden för
nämndens verksamheter under lång tid framöver.
Förvaltningens förslag till Vårdboendenämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Vårdboendenämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd Social
välfärd för kännedom.
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2 Driftsnämndens planering
2.1

Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Vårdboendenämndens huvuduppdrag är trygg och säker vård och omsorg för de
boende i våra verksamheter. Vårdboendenämnden har höga ambitioner för
utvecklingen av äldreomsorgen vilket visar sig på flera olika sätt. Det bedrivs bland
annat ett aktivt arbete för att testa och inventera behov av välfärdsteknik och det pågår
ett ständigt utvecklingsarbete för attraktivare scheman, anställningsformer,
vidareutbildningar samt kompetensutvecklande och kompetensförsörjande aktiviteter.
Den förebyggande verksamhetens samverkan med civilsamhället är en av Vård- och
omsorgsförvaltningens framgångsfaktorer. Antalet medborgare som tar del av
verksamheternas utbud av hälsofrämjande och förebyggande tjänster är mycket stort
och ökar inom flera av områdets verksamheter. Områdets bredd och verksamheternas
uppdrag innebär insatser både före och under hela vård- och omsorgskedjan vilket
kommer Vårdboendenämnden till del genom bland annat kulturaktiviteter och
volontärverksamhet. Vårdboendenämnden har och kommer att fortsätta utveckla
samarbetet med det civila samhället och olika aktörer inom olika verksamheter.
Både Hemvårds- och Vårdboendenämnden ser behov av stöd till nya målgrupper med
psykisk ohälsa, i vissa fall i kombination med missbruksproblematik och somatiska
besvär. Detta visas bland annat i ökat behov av personliga ombud men även på
kommunens vård- och omsorgsboenden möter personalen fler ur denna målgrupp.
Kunskapen hos medarbetarna om denna målgrupp saknas i vissa fall och ställer krav på
kompetensutveckling av medarbetarna.
Nämnden behöver även vara förberedd på den demografiska förändring som kommer
att synas framöver där färre personer ska försörja fler och där medborgarna lever
längre och deras behov av vård skjuts framåt. I och med detta behöver verksamheterna
effektiviseras både utifrån en god ekonomisk hushållning, men även för att möta en
framtid med ökande samt förändrade behov hos de individer som verksamheten är till
för.
Förnyade organisationsstrukturer som syftar till nya sätt att organisera oss med syfte att
kunna möta framtiden med flexibilitet är nödvändiga. Samtidigt är det nödvändigt att
tydliggöra vilka grundstenar som behövs för att en flexibel organisation ska hålla ihop.
Dessa grundstenar handlar om kultur, värdegrund och medarbetarperspektiv. Den
enskilda individens perspektiv är det som alltid ska stå i centrum när innehållet skapas i
vård- och omsorgsverksamheten.
Verksamheten står inför ett nödvändigt arbete att med säkra att grunduppdraget utförs
med kvalitet. En ny strategi för kompetensområdet demens är framtagen. Under 2022
kommer arbetet att påbörjas.
Det handlar också om att fortsätta integrera språkombud i verksamheterna, förbättra
dokumentation och egenkontroll, kompetensutveckling, framtida
kompetensförsörjning och värdegrundsarbete.
Utvecklingsbehov finns även i arbetet med ökade möjligheter till heltid och minskad
kortidssjukfrånvaro. En bemanningshandbok är framtagen och senast 1 juni 2022 ska
alla som önskar gå upp till heltid ha fått den möjligheten.
För att säkra att verksamheten har bra och effektiva verktyg det dagliga arbetet pågår
ett omfattande upphandlingsprojekt som ska leda till en ny leverantör av
verksamhetssystem som omfattar 8000 användare inom programområdet.
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Förankringen i förvaltningen och den höga delaktigheten i kravarbetet tar resurser i
anspråk från verksamheterna och denna upphandling är ett prioriterat arbete.
Trots att verksamheten inom Vårdboendenämnden aktivt arbetar med en meningsfull
fritid/vardag för de boende med hjälp av såväl egna aktiviteter, i samverkan med den
förebyggande verksamheten, aktörer från civila samhället och anhöriga, besväras de
boende av ensamhet. Under 2021 användes särskilt riktade statsbidrag för olika
aktiviteter i syfte att motverka ensamhet, vilket har fallit väl ut. Fortsatt arbetet behövs
dock. Vidare försvåras verkställighet av måluppfyllelse när vi nu arbetar mer med att
individen ska sätta egna mål. Det kan bidra till fler målkonflikter kopplat till
ekonomiska möjligheter.

2.2

Verksamhetsåret 2022

Vid inledningen av året präglas arbetet inom förvaltningen delvis fortfarande av
pandemin. Arbetet med vaccinationer är i stort sett slutfört men kan komma behöva
återupptas om ytterligare doser ska ges.
Sedan slutet på februari 2020 har arbetet med pandemin prioriterats. På grund av detta
har majoriteten av de planerade utvecklings- och kvalitetsarbetet fått stå tillbaka. Det är
svårt att veta vilka konsekvenser på verksamheten detta kan få och under 2021 har
vissa utvecklingsarbeten återupptagits och under kommande år kommer arbete att
fortsätta.
Under 2021 har processledare, för införande av Nära vård, anställts. Detta stora
utvecklingsarbete, som även är tätt sammankopplat med rehabiliterande arbetssätt och
införande av Individens behov i centrum (IBIC) kommer att vara fokusområde för
nämndens verksamhet under lång tid framöver. En plan för förvaltningens arbete
behöver tas fram för att konkretisera vad detta utvecklingsarbete innebär för oss.
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är ett område där kontinuerligt arbete
krävs för att säkra en framtida trygg välfärd för kommunens medborgare. Regeringens
satsning med att vidga äldreomsorgslyftet att gälla fler utbildningar, bland annat
specialistutbildning för undersköterskor, ger förvaltningen goda förutsättningar att höja
kompetensen generellt hos omvårdnadspersonalen. Förutom omvårdnadspersonal
gäller satsningen nu även chefer i äldreomsorgen som kommer att kunna fortutbilda sig
på högskolenivå på arbetstid.
Omfattande schemaarbeten kommer krävas under våren för att få ihop heltidsfrågan
med ekonomin. Verksamheterna behöver arbeta med att minska andelen timanställda
för att kompensera den utökade grundbemanningen som ökade sysselsättningsgrader
leder till. Under hösten 2021 tillsattes bemanningscontrollers som stöttar
verksamheterna i arbetet och detta kommer fortgå under 2022. Verksamheterna har ett
stort behov av stöd i heltidsfrågan, bland annat när det gäller schemaläggning och
hantering av överkapacitet i verksamhetssystemet Medvind.
Trots att vård- och omsorgsboendeverksamheten arbetar aktivt med en meningsfull
fritid för boende med hjälp av såväl egna aktiviteter som samverkan med anhöriga och
olika organisationer och föreningar besväras många boende av ensamhet. För att
motverka den ofrivilliga ensamheten behöver orsakerna till den analyseras för att vi ska
hitta effektivare sätt att arbeta med den. Det är ett arbete som särskilt kommer att
prioriteras under verksamhetsåret 2022.
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För att kunna klara av uppdraget framöver kommer verksamheten vara beroende av
samverkan med civila samhället. Samverkan med civila samhället samt med andra
nämnder, verksamheter samt andra samhällsaktörer är av stor vikt och behöver
prioriteras och utvecklas.

2.3

Framåtblick

Det är i dagsläget svårt att veta vilka konsekvenser som pandemin fört med sig både
utifrån ett verksamhets-, individ-, medarbetar-, och ekonomiskt perspektiv. Pandemins
effekter på folkhälsan är tydliga och utöver smittspridningen kommer effekten av den
ökande psykiska ohälsan på grund av social distansering ses framöver och det finns
behov av att anpassa arbetet utefter det. Pandemin har lett till att blickarna vänts mot
äldreomsorgen och det som lyfts är bland annat bristen på läkarmedverkan, vikten av
samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården, vikten av
ett nära ledarskap samt behov av att höja kompetensen hos medarbetarna. 2024
kommer titeln undersköterska bli en skyddad yrkestitel. Denna grupp är nämndens
största yrkesgrupp och det kommer att krävas insatser kopplat till kompetensutveckling
för att medarbetare ska kunna nå denna kunskapsnivå.
Detta ligger även i linje med arbetet med nära vård med fokus på individens
förutsättningar. På nationell nivå har utvecklingsarbete och översyner initierats som
kommer att påverka det kommunala uppdraget avseende vård- och omsorg, såsom den
tillsatta utredningen som ska föreslå äldreomsorgslag men även en ny socialtjänstlag.
Nämnden behöver omvärldsbevaka och vara lyhörda kring vad som pågår nationellt i
dessa frågor för att kunna stå rustade inför framtida förändringar både inom
lagstiftning och för nya politiska beslut på kommunal nivå.
Inom området psykisk hälsa har SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och staten
tecknat en överenskommelse för 2021-2022. Överenskommelsen bygger på tidigare
överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av
staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.
Överenskommelsen stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala
handlingsplaner som tagits fram tidigare år.
Arbetet med Nära vård tillsammans med regionen kommer att påverka
Vårdboendenämndens verksamhet i stor utsträckning. Syftet är att åstadkomma en mer
tillgänglig, närmare vård som tillsammans med nya arbetssätt i vården kan innebära att
resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.
Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov
och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som
är viktigt för just den personen och dess anhöriga. Vårdboendenämnden kommer att
följa hur arbetet utvecklas under året.
Verksamheten ser stora utmaningarna i att möta kommande medicinska, fysiska, sociala
och demografiska förändringar. På kort sikt kan man se en ökning gällande gruppen
75-84 år medan åldersgrupperna 65-74 år kommer att minska något de närmsta åren
för att sedan, tillsammans med gruppen 85+, öka från och med 2025.
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Utvecklingen är inte en lokal företeelse. Sverige står på många sätt inför en ny framtid
där medborgarnas behov av vård kommer att behöva lösas på andra sätt än tidigare. De
ibland vattentäta skotten mellan regional och kommunal vård kommer att förändras.
Kommunen kommer att i högre grad arbeta närmare såväl region som forskning och
akademi. Som kommun kommer vi framöver att behöva se över hur vi ska kunna
erbjuda vidareutbildning inom alla yrkeskategorier och vi kommer att behöva knyta
forskning närmare verksamheterna.
Nämnden behöver arbeta med digitala och välfärdstekniska lösningar som möjliggör
självständighet för individer och effektivisering i verksamheten vilket ställer höga krav
på den digitala kompetensen hos våra medarbetare.
Samverkan med andra delar av den kommunala verksamheten blir viktigare och
viktigare. Ett exempel är samarbetet med samhällsbyggnadsområdet kring kommande
byggnationer. År 2025 beräknas ett nytt vård- och omsorgsboende vid Skebäck att stå
klart där både markanvändning och byggnation innebär ett samnyttjande mellan
primärvården och olika kommunala förvaltningar. I december 2021/januari 2022
beräknas det nya vård- och omsorgsboendet, Kornellen, i Bettorp stå klart med 80 nya
vård- och omsorgsboendeplatser integrerat med en gruppbostad och lokaler för
hemvårdsverksamhet. I verksamheten kommer även ett tillagningskök och restaurang
finnas och i samband med att Kornellen öppnar stängs Rosenlund.
Det finns behov av att vidareutveckla intern samverkan inom och mellan förvaltningar
så som t.ex. Myndighetsavdelningen. Den nya nämnd och förvaltningsorganisationen
kan komma att bidra till den utvecklingen. Från och med årsskiftet 2022/2023 kommer
Vårdboendenämnden att upphöra och ersätts av Vård- och omsorgsnämnden. Hur
förvaltningsorganisationen kommer att se ut är vid skrivandet av denna
verksamhetsplan ännu inte beslutat.
Alla dessa förändringar hänger ihop och syftar till samma mål. Samtidigt handlar ingen
av dessa förändringar om snabba lösningar. Istället handlar det om ett i grunden
förändrat arbets- och synsätt som kommer att ta tid att se den fulla effekten av.
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3. Reglemente och styrregler
3.1

Uppdrag enligt reglemente

Vårdboendenämnden utför insatser i egen regi för service, vård och omsorg i särskilt
boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska
funktionsnedsättning har behov av sådana insatser.

3.2

Driftsnämndens egna styrregler

Programnämnd social välfärd beslutar om antal platser och inriktning för vård och
omsorgsboendeplatser. Utökning av platser sker via lokal- och bostadsförsörjningsplan
med tillhörande investeringsprogram. Ersättningsnivåerna och beläggningskrav
fastställs årligen av Programnämnd social välfärd. Vård- och omsorgsboendeplatserna
ersätts i huvudsak genom en dygnsersättning som är prestationsbaserad.
Vårdboendenämndens interna ersättningsmodell återfinns i bilaga 4 Intern
ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och omsorgsboende. Samtliga
enhetschefer har i uppdrag att arbeta med att justera kostnaderna för verksamheten
efter tilldelad ersättning.
Intraprenaderna styrs enligt överenskomna intraprenadavtal.

Värdighetsgarantier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du
din vård och omsorg samt dina aktiviteter inne och ute så att de utförs utifrån
dina behov. Dina anhöriga får delta om du vill
Du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta
kontaktperson om du vill
Dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov
Du garanteras hjälp att sköta din mun och tandhälsa
Du garanteras hjälp att sköta och hantera din hörsel- och synhjälpmedel
Du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång
av dina läkemedel en gång per år eller vid behov
Du har rätt att ta del av din vård- och omsorgsdokumentation
Dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt
All personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig
legitimation
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4. Politisk inriktning
Vårdboendenämnden har ansvar för de vård- och omsorgsboenden som drivs
av kommunen.
Vården och omsorgen ska präglas av en hög kvalité, upplevas trygg och säker,
ha ett gott bemötande med respekt för den enskildes önskemål genom
möjlighet till delaktighet och inflytande. Nämnden följer
myndighetsavdelningens kvalitetsuppföljningar och de nationella
brukarundersökningarna. Det finns bra rutiner för att ta om hand synpunkter
och klagomål. Vid misstanke om brister sker interna utredningar. Detta är
viktiga verktyg i förvaltningens kvalitetsarbete.
En plan ska tas fram för införandet av Nära vård som är ett personcentrerat
arbetssätt och har stor koppling till rehabiliterande arbetssätt och individens
behov i centrum. Arbetet med införandet av Nära vård kommer att ske i
samarbete med regionen.
Många på våra vårdboenden besväras av ensamhet. Därför är det viktigt att
boendet arbetar med att erbjuda individuella och gemensamma aktiviteter för
att motverka ensamhetsproblematiken. Förutom aktiviteter i egen regi är
samverkan med det civila samhället viktigt för att kunna erbjuda ett stort utbud
av aktiviteter. P.g.a. pandemin har samverkan med civila samhället inte varit
möjlig. Nu behöver det ske en omstart/förnyelse av vårdboendenas samverkan
med civila samhället.
Under Coronapandemin har mycket av personalens kompetenspåfyllnad fått
prioriteras bort förutom det som varit kopplat till hygien och kohortvården. Det
finns därför nu ett stort behov av kompetensutveckling för att stärka kvalitén
och vara en attraktiv arbetsgivare. Äldreomsorgslyftet, vidareutbildningar för
sjuksköterskor och chefsutbildningar kommer att fortsätta under 2022.
Nämnden avsätter från planeringsreserven medel för att HBTQ-diplomering av
fyra vård- och omsorgsboenden.
Kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen är en stor utmaning både
nu och för framtiden. Detta är ett prioriterat område som förvaltningen
tillsamammans med HR behöver arbeta aktivt med.
Verksamheterna behöver arbeta med att minska behovet av timanställda genom
att öka grundbemanningen. Detta är också kopplat till ambitionen att erbjuda
heltid till alla som önskar det.
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Det var tydligt att Coronapandemin och äldres rädsla för att smittas av covid-19
påverkade efterfrågan av plats på vård- och omsorgsboende under år 2020
vilket resulterade i att över hundra platser stod tomma. När smittotalet
minskade under år 2021 ökade efterfrågan och biståndsbesluten markant på
plats på vård- och omsorgsboende. Detta har resulterat i att vi i dagsläget har en
längre kö till såväl korttidsplats som permanent boendeplats. I februari kommer
nya vårdboendet Kornellen att öppna med 80 platser och planering pågår inom
förvaltningen för att vid halvårsskiftet kunna öppna 40 platser på Väster park.
På Väster park finns det möjlighet att öppna ytterligare 40 platser om behov
finns.
Gunhild Wallin (C)

Jenny Thor (S)

Erica Gidlöf (KD)

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot
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5. Planering av nämndens verksamhet
och utveckling
Vårdboendenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
-

säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier
och budget (ÖSB),
arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB
förmedlar. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i
ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.
Driftsnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra
grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av
Kommunfullmäktiges mål.
Vårdboendenämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon
av följande varianter:
-

Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån
Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd
utveckling (ett eller flera åtaganden)
Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete
med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag
eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.
Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit
samt beskriva hur inriktningarna omhändertagits.
Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål/inriktningar.
I de fall nämnden anger egna nämndmål ska nämnden besluta om vilka mätbara
indikatorer som ska vara kopplade till de egna nämndmålen.
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5.1

Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet. De nämnder som har egna mål redogör även för de egna nämndmålen, samt
indikatorer relaterade till dessa, i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön,
socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader
minska
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka
sin framtid och vårt demokratiska samhälle

För hyresgästerna inom nämndens verksamheter är jämlika livsvillkor och möjligheter
att påverka sin vardag och samhället vi lever och verkar i centrala och en del av
nämndens grunduppdrag.
Nämnden bidrar till utveckling inom målen genom arbetet med införande av Nära vård
tillsammans med Individens behov i centrum och rehabiliterande arbetssätt.
Förvaltningens medarbetare ska genomgå kompetensutveckling i bland annat
mänskliga rättigheter och alla medarbetare ska arbeta att levandegöra värdegrunden i
det dagliga arbetet. Detta, tillsammans med ovannämnda utvecklingsarbeten, ska bidra
till att kommunens äldre medborgare har möjlighet att påverka sin vardag och vara
delaktiga och självbestämmande och den enskilda individens behov ska vara
utgångspunkten i det arbete som utförs.
Nämndens åtagande:
•

Nämnden ska skapa förutsättningar för att ta fram en plan för införande
av Nära vård som utgör ramen för breddutveckla individens behov i
centrum (IBIC) och rehabiliterande arbetssätt.

•

Nämnden ska arbeta för att fyra verksamheter ska H BTQ diplomeras
under 2022.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med
civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Nämnden bidrar till utveckling inom målet genom den upparbetade samverkan som
idag finns inom framför allt det förebyggande området.
Majoriteten av våra vård- och omsorgsboenden erbjuder ett stort utbud av aktiviteter
som genomförs både i egen regi och med olika aktörer inom det civila samhället.
Nämndens åtagande:
•

Nämnden ska skapa förutsättningar för en omstart/förnyelse av
vårdboendenas samverkan med civila samhället.

11
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Nämnden bidrar till målet genom att äldre i Örebro kommun som bor i särskilda
boendeformer ska erbjudas en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
En meningsfull fritid för personer som bor i vård- och omsorgsboende handlar oftast
om den vardag som levs i och i anslutning till boendet. Genom egna aktiviteter och
samverkan med anhöriga, det civila samhället och Hemvårdsnämndens förbyggande
verksamhet, ska Vårdboendenämnden ge ett stöd som bidrar till fysisk och psykisk
hälsa och till att individen kan fortsätta att göra det hen tycker om. Inom verksamheten
finns även kultur- och aktivitetsombud med syfte att aktivera och tillgängliggöra
kulturen för de boende på respektive vårdboende.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska
tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för
samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.
o

•

Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i
deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter
såväl som fysisk och psykisk hälsa.
o

•

Görs genom mottagande av praktikanter och personer i
arbetsmarknadsåtgärder samt mottagande av volontärer.

Skapa förutsättningar för språkutbildning inom kommunala verksamheter för
anställd personal samt för att möjliggöra anställning inom
välfärdsverksamheter.
o

•

Fortsätta samverka kring gemensamma aktiviteter tillsammans med
civila samhället för att bidra till en meningsfull vardag.

Arbeta med språkombud i verksamheterna och vidareutveckla
språkombudsorganisationen med till exempel egna
spårombudsutbildare och nätverk.

Kulturkvarteret har etablerats som Örebros nya mötesplats och ett nav för
skapande, demokrati och medborgarinflytande. Ett särskilt fokus ska vara att
locka fler barn, ungdomar och nya grupper.
o

Fortsätta utveckla samarbetet med kulturskolan och vidareutveckla
samarbetet med andra aktörer inom Kulturkvarterets verksamheter.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras
ofta av ensamhet
Antal kultur/aktivitetsombud
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala
aktiviteter, andel (%)

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2022

25%

--1

Minska

122

132

Öka

60%

--1

Öka

12

VÅRDBOENDENÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1

Utfall
2020

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – hänsyn till
84%
åsikter och önskemål
1 Brukarbedömning har inte genomförts under 2021. Nästkommande brukarbedömning kommer
genomföras 2022.

Utfall
2021

Målvärde
2022

--1

Öka
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5.2

Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete
genom hela livet i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven
till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla
potential

Nämnden bidrar till målet genom att ta emot praktikanter och studenter som en del i
deras utbildning. Genom det samarbete som finns inom området med olika lärosäten
och genom att ge de studerande en utvecklande och stimulerande praktik bidrar
nämnden inte bara till att öka kunskapen hos den enskilde utan bidrar även till
kompetensförsörjningsbehovet i verksamheten.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling
genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som
skapar arbete till en växande befolkning

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen
försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter
(verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens
bästa.
o

Görs genom nära vård, individens behov i centrum och
rehabiliterande arbetssätt och ett ökat samarbete mellan
verksamhetsområdena samt civila samhället.
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5.3

Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen
ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom
hemvården ska minska

Nämnden bidrar till utveckling genom att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet
tillsammans med kompetensutveckling och bemanningsfrågor så som arbetet med
heltid som norm vilket förvänta bidra till en ökad kvalitet i verksamheten.
Nämndens åtagande:
•

Nämnden ska utnyttja möjligheten för användning av statsbidrag
kopplat till kompetensförsörjning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och
service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela
vårdkedjan

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande
insatser, samt förebyggande arbete

Nämnden bidrar till utveckling inom målen genom arbetet med införande av Nära vård
tillsammans med Individens behov i centrum och rehabiliterande arbetssätt.
Kommunens äldre medborgare ska ha en möjlighet att påverka sin vardag och vara
delaktiga och självbestämmande och den enskilda individens behov ska vara
utgångspunkten i det arbete som utförs.
Det förbyggande arbetet ska genomsyra allt arbete som utförs och bidra till en
meningsfull vardag för våra hyresgäster.
Verksamheten behöver samverka inom nämndernas verksamhetsområden kring de vi
finns till för, speciellt vid flytt från hemvård till vård- och omsorgsboende. Likaså finns
det redan idag samverkan med Region Örebro län och denna behöver fortsätta
utvecklas bland annat genom de aktiva samarbetsgrupper som finns.
Genom inspirationsträffar för kulturombuden och informationsspridning av
kulturhandläggaren sprids kunskap och goda exempel på aktiviteter inom
verksamheterna.
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Nämndens åtagande:
•

Nämnden ska skapa förutsättningar för att ta fram en plan för införande
av Nära vård som utgör ramen för breddutveckla individens behov i
centrum (IBIC) och rehabiliterande arbetssätt.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de
verksamheter som möter människor i behov av stöd

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår aktivitets- och
funktionsförmåga. Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet. Social gemenskap
och stöd, fysisk aktivitet, bra matvanor och meningsfullhet i vardagen är faktorer som
främjar livskvaliteten bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa.
Nämnden bidrar till målet genom samarbete internt inom förvaltningen men även
genom samarbetet med civila samhället.
Civila samhällets stöd och närvaro hos kommunens äldre är av stor vikt för att kunna
motverka och förhindra psykisk ohälsa vilket kräver att samverkan med civila samhället
inom vårdboendenämndens verksamheter fortsätter att utvecklas.
Medarbetarna ska, i sitt arbete, vara lyhörda för kundernas mående och förändrade
behov.
Nämndens åtagande:
•

Nämnden ska skapa förutsättningar för att genomföra insatser för att
minska upplevelsen av ensamhet.

•

Nämnden ska skapa förutsättningar för en omstart/förnyelse av
vårdboendenas samverkan med civila samhället.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt
liv på grund av otrygga miljöer

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra
beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas
ska vara fria från narkotika

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision
mot hemlöshet

Nämnden bidrar till målet genom bland annat arbetet inom personligt ombud men
även genom att vara delaktig i samarbetet kring individen och dess unika behov.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas.
Örebro kommun ska i samarbete med andra aktörer och med hänsyn till
rådande restriktioner hitta nya metoder för människor att mötas.
o

•

Genomföra insatser för att motverka ensamhet.

Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma
strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av
psykisk ohälsa.
o

Utveckla samarbetet med civila samhället och kompetensutveckla
medarbetarna inom MHFA och mänskliga rättigheter.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 3

Utfall
2020
65%

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trivsamt
utomhus
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet
88%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besväras
25%
ofta av ensamhet
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
84%
andel nöjda
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande
96%
1 Brukarbedömning har inte genomförts under 2021. Nästkommande brukarbedömning kommer
genomföras 2022.

Utfall
2021
--1

Målvärde
2022

--1
--1

Öka

--1
--1

Öka
Minska
Öka
Öka
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5.4
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Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga,
säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för
kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Alla människor inom Vårdboendenämndens verksamheter ska ha samma möjligheter
och förutsättningar att leva ett gott liv.
Genom satsningar på partnerskapsområden och sociala investeringar bidrar nämnden
till målet. Kvaliteten på vården ska inte variera beroende på vilket boende man bor på
eller vart boendet ligger.
Nybyggnationer av vård- och omsorgsboenden kräver långsiktig planering både utifrån
demografiska behov men även utifrån en jämlik samhällsplanering där de olika
perspektiven förenas.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar
varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och
samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med
efterfrågad kompetens

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med
klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god
folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Nämnden bidrar till målet genom bland annat aktivitets- och kulturombud och insatser
i samverkan med civilsamhället anordna aktiviteter på kommunens vård- och
omsorgsboenden. På några vård- och omsorgsboenden finns även rörelseinspiratörer
som genomför aktiviteter med hyresgästerna och promenadgruppen stolta promenerare
som alla främjar rörelse men även bidrar till möten mellan människor och känsla av
gemenskap.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4

Utfall
2020
88%

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besväras
25%
ofta av ensamhet
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten
71%
1Brukarbedömning har inte genomförts under 2021. Nästkommande brukarbedömning kommer
genomföras 2022.

Utfall
2021

--1
--1
--1

Målvärde
2022
Öka
Minska
Öka
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5.5

Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska
ekosystem och god biologisk mångfald

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro
ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens
klimat

Nämnden bidrar till målet genom att följa gällande kommunövergripande riktlinjer
inom området.
Vid planering av nya lokaler för verksamheterna bör det även beaktas vart de ligger för
att möjliggöra att personalen och deltagarna kan ta sig dit med cykel eller buss. Inom
nämndens verksamhetsområde ska arbetet med att minska matsvinn fortsätta och
inköp av ekologiska produkter ska fortgå.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla
energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som
används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och
dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald
och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av
olika typer av grönstruktur

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som
återvinningen ska öka

Genom att se till att hyresgäster och medarbetare har kunskaper och förutsättningar att
sopsortera bidrar nämnden till målet. Samverkan med fastighetsägare krävs för att
kunna uppnå detta.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå
miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema
väderhändelserna och ett förändrat klimat

Ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och
inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och
verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för
bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling
inom kommunkoncernen.
o

Detta görs genom att utveckla samarbetet inom förvaltningen och
med stöd av HR-avdelningen arbeta med kompetensförsörjning och
bemanning på kort och lång sikt.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 5
Andel matsvinn
Andel inköpta ekologiska livsmedel (andel i kr)
1 Mätningen har uteblivit pga. pandemin.
2 Underlag

har inte kunnat kvalitetssäkras så utfall kan ej uppges.

Utfall
2020
--1
50,81 %

Utfall
2021
--1

--2

Målvärde
2022
12 %
75 %
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5.6

Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

Nämnden bidrar till målet genom en god följsamhet till den resurstilldelning som
nämnden beslutar om.
Kontinuerliga ekonomi/budgetuppföljningar sker i verksamheten i samverkan/dialog
med ekonomer. Vid prognostiserade underskott tas åtgärdsplaner fram så långt det är
möjligt.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd
och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av
kommunens resurser

Med god ekonomisk planering och hushållning ska Vårdboendenämnden bidra till en
långsiktig och hållbar ekonomi i Örebro kommun.
En effektiv in- och utflyttningsprocess bidrar till en fortsatt hög beläggningsgrad vilket
bidrar till budget i balans.
Genom att aktivt arbeta med förändrade arbetssätt, ökad samverkan,
kompetensförsörjning och digitalisering inom Vårdboendenämndens
verksamhetsområde skapas möjligheter till ekonomisk hållbarhet på längre sikt.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga
resursnytta

Genom att se över samverkan/samutnyttjande av lokaler med exempelvis skolor,
hemvården, civila samhället och externa aktörer kan nämnden bidra till målet.
Samverkan med hemvården är central både utifrån resursnytta men även utifrån ett
brukarperspektiv där gränserna ska suddas ut för den enskilde individen när dennes
behov förändras och en flytt sker till ett vård- och omsorgsboende.
Samverkan ska först starta på de vård- och omsorgsboenden där hemvårdspersonalen
utgår från samma lokaler. Det handlar också om att samverka i resursutnyttjandet i
resan mot flera heltider och användandet av resursturer bland annat genom att
medarbetare arbetar på flera enheter.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika
verksamheter ska jämställdhet beaktas

Regelbundet genomförs genusbudgetanalyser och genom dessa arbetar nämnden med
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att kartlägga och eventuellt belysa skillnader i arbetssätt eller prioritering av områden
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I nämndens interna resursfördelningsmodell ska
även jämställdhetsperspektivet beaktas om möjligt.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och
behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla
kommunens verksamheter

Kompetensutveckling och rekrytering är några av Vårdboendenämndens största
utmaningar både nu och framöver. Frågan om heltider, hälsosamma scheman, minskat
användande av timavlönade är aktuella inom nämndens verksamhetsområde.
Bemanningsstrategin har reviderats och arbetet med att ta fram en
bemanningshandbok pågår. Genom att arbeta med resultatet av den tidigare
genomförda kartläggningen av kommande rekryteringsbehov i Säkra kompetensen kan
nämnden bidra till målet.
Nämndens åtagande:
•

Nämnden ska säkerställa att förvaltningen, i samverkan med H R, aktivt
jobbar med alla delar i kompetensförsöjningsprocessen - attrahera
rekrytera, utveckla, behålla och avsluta medarbetare.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
•

Fortsätta att utvärdera kommunens krishantering och förändrade arbetssätt
med anledning av coronapandemin samt skapa stärkt beredskap för
pandemier.
o

Delta i kommunövergripande utvärdering, anpassa arbetet utifrån
rådande rekommendationer och riktlinjer samt göra översyn av
förvaltningens krisberedskap.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6

Utfall
2020

Utfall
2021

Ekonomisk ramavvikelse, mnkr

-17,1 1

-3,1 1

Kostnad per boendedygn

1 991 2

2 020 2

Beläggningsgrad på platser för korttidsvård

83 %

101 %

Beläggningsgrad för permanenta platser 3

98 %

97 %

K 89,4 %
M 82,3 %
88,7 %
K 32 %
M 38,3 %
32,7 %

K 88,8 %
M 79,9 %
87, 8 %
K 39,7 %
M 45,7 %
40,4 %

Andel undersköterskor av omvårdnadspersonal
Andel heltidsanställda av omvårdnadspersonal

Målvärde
2022
Ekonomi i
balans
Pris 2021

I nivå med
mål i intern
ersättnings
-modell
I nivå med
mål i intern
ersättnings
-modell

> 90%
Öka
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Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6
Andel enheter med HME-värde på minst 78
Sjukfrånvaro i % av arbetstid
Korttidssjukfrånvaro dagar/anställd, dag 1-14
Andel chefer 10-30 medarbetare
Externa avgångar Enhetschef
Externa avgångar Ssk/distriktssköterska
Externa avgångar Omvårdnadspersonal
1

Utfall
2020
66%
K 9,4 %
M 5,6 %
8,9 %
K 13,4
M 12,6
13,3
55 %
K 19 %
M0%
17 %
K 13 %
M 15 %
13 %
K8%
M7%
8%

Utfall
2021
82 %
K8%
M 5,5 %
7,69 %
K 11,4
M 11,4
11,43
43 %
K8%
M 25 %
10 %
K 27 %
M9%
25 %
K8%
M9%
8%

Exklusive beräknade effekter av covid-19, 3,3 mnkr 2020, 2,1 mnkr 2021.
Exklusive covid-19 effekter 1 913 kr 2020, 1 966 kr 2021.
3 I de fall ett boende enbart har permanenta platser och dessa tidvis nyttjas som korttidsvård återfinns även
denna beläggning i beläggningsgrad för permanenta platser.
2

Målvärde
2022
100 %
Minska
<8
Öka
Följemått
Följemått
Följemått
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5 Planering för nämndens resurser
Vårdboendenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en
systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god
ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering
av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga
resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under relevanta
mål i kapitel 4.

5.1

Ekonomi

I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas
planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk
hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här
avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det
kommande verksamhetsåret.
5.1.1

Vårdboendenämndens samlade ekonomi

Resurser tilldelas via Programnämnd social välfärd
genom resursfördelningsmodell till respektive vårdoch omsorgsboende (vobo) samt genom anslag till
övriga delar inom Vårdboendenämnden. Nämnden
har inför 2022 tilldelats en total budgetram på 31,4 mnkr, se tabell.
Vårdboendenämnd
Budgetram 2021
Återföring tillfälligt anslag
Löneöverhäng från 2021, tre månader
Budgetram 2022

mnkr
34,03
-2,61
0,01
31,43

I tabellen ovan redovisas enbart resurser för de anslagsfinansierade verksamheterna och
respektive vård- och omsorgboende som i huvudsak finansieras via interna intäkter
från Programnämnd social välfärd ingår sålunda inte i ovanstående sammanställning.
Under 2022 planeras två nya vårdboenden att öppna, Kornellen och ”Västerpark” 1.
Kornellen öppnar med 80 permanenta platser i februari samtidigt som Rosenlund
stänger 36 permanenta platser. ”Västerpark” avses öppna vid halvårsskiftet med 40
permanenta platser, men möjlighet finns att utöka till 80 platser.
Under 2021 har bemanning inom äldrepsykiatri och särskild demens delvis finansierats
via statsbidrag och i 2022 års resurstilldelning finns inte utrymme att utöka tilldelningen
till dessa inriktningar utan möjligheten att nyttja statsbidrag även under 2022 får ses
över när besked om statsbidrag kommer.
På Tullhuset och Karlslundsgården finns det behov av utökad resurstilldelning 2. För
Tullhusets del har verksamheten förändrats och utvecklats över tid och fler svårt sjuka
personer kräver mer resurser och avancerad vård samt att det finns utökat behov av
resurser kopplat till rehabilitering. På Karlsundsgården har uppdraget att erbjuda
teckenspråksplatser verkställts, men i dagsläget ersätts enheten motsvarande ordinarie
permanent plats vilket innebär svårigheter att ge likvärdig vård och omsorg för alla
boenden på enheten. Under 2022 ska möjligheten att finansiera även detta med
statsbidrag ses över när besked om statsbidrag kommer.
I dagsläget är bemanningsläget inom förvaltningen ansträngt och detta leder till högre
övertidskostnader och att det finns ett behov av hyrsjuksköterskor vilket ökar
kostnaderna. Ett aktivt arbete pågår i syfte att säkra bemanningen och att införa heltid
som norm är en del i detta arbete. Personalkostnaderna inom nämndens område
1
2

Namn på det nya boendet är ännu inte beslutat.
Se Vbn 538/2021 och Vbn 547/2021
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uppgår till cirka 85 % av totala kostnader vilket innebär att bemanningsekonomi är en
viktig del i den ekonomiska styrningen. Det handlar om att rätt antal personer arbetar
utifrån verksamhetens behov. En viktig del i arbetet med heltid som norm är att arbeta
för en effektivare planering och schemaläggning samt att öka samverkan inom
nämndens verksamheter men även med andra verksamheter inom Vård- och
omsorgsförvaltningen.
I april 2022 sänks arbetstidsmåttet för omvårdnadspersonal som arbetar ständig natt i
enlighet med kollektivavtal 3. Detta innebär en utökad kostnad för Vårdboendenämnden, men då kostnadsökningen beror på ändring i enlighet med kollektivavtal
förväntas ersättning från Kommunstyrelsen.
Verksamheterna inom Vårdboendenämnden har haft ökade kostnader kopplade till
pandemin och inför 2022 förväntas kostnader för basal skyddsutrustning att vara
fortsatt höga (både på grund av större volymer och högre pris än innan pandemin)
vilket är en utmaning för verksamheten att hantera inom nuvarande ekonomisk
tilldelning. Det finns därutöver en risk att korttidsjukfrånvaron kommer att vara
fortsatt hög under 2022 och även detta medför ökade kostnader för nämndens
verksamheter. En annan effekt av pandemin har varit en tidvis utökad bemanning
beroende på smittläget på enheterna och om detta behov uppstår under 2022 medför
det ökade kostnader för nämndens verksamheter.
Under 2020-2021 har nämnden erhållit statsbidrag för att täcka kostnader kopplade till
pandemin, men inför 2022 finns inga nya beslut kopplat till statsbidrag som avser att
täcka ökade kostnader kopplat till covid-19. Regeringen har lagt förslag på att
ersättning för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt ska gälla
retroaktivt från och med december 2021 till och med 31 mars 2022. Denna åtgärd
kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att lämna till riksdagen
efter årsskiftet.
Det kommer under 2022 att finns ett antal statsbidrag att ta del av för vård- och
omsorgsverksamheten vilket möjliggör insatser utöver det som budgeten medger. I
dagsläget finns kännedom om nedanstående statsbidrag:
• Äldreomsorgslyftet fortsätter under 2022.
• God och nära vård , Örebro kommun har beviljats totalt 7,3 mnkr för
2021-2022. Delvis planeras dessa medel att finansiera satsningen på
vidareutbildning till specialistsjuksköterska på betald arbetstid för de som
påbörjat sin utbildning under 2021 samt finansiering av processledare Nära
vård.
• Förvaltningens två verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik kommer under
2022 att finansieras av statsbidrag för Teknik, kvalitet och effektivitet med
den äldre i fokus . För 2021 uppgick beloppet till 2,0 mnkr för Örebro
kommun.
• Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg finns
att söka även för 2022.
• Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom finns att söka
även för 2022. För 2021 uppgick beloppet till 8,2 mnkr för Örebro kommun.
• Prestationsbaserade stöd kopplat till antal sjuksköterskor på särskilt
boende samt att minska andel timanställningar inom äldreomsorgen –
Kollektivavtalet HÖK AB, 1nov 2020 – 31 mars 2024. Arbetstid för ständig natt sänks till
34,20 timmar/vecka jämfört med dagens 36,20 timmar/vecka.

3
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fördelningen kommer att ske till kommuner som ansökt om medlen givet att
villkoren uppfylls 4. Kommunerna får fritt använda dessa medel under
2022-2023.

Budget anslagsfinans

Budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna föreslås fördelas mellan nämndens
verksamheter enligt nedan:
2

1

Kolumn

Återf
tillfälligt
anslag

Budget
dec

Vårdboendenämnden
Belopp (Mnkr)

2021

Övergripande Verksam het

11,4

Vårdboendenämnden

0,9

Planeringsreserv

1,2

Förvaltningsgemensamt

6,4

Företagshälsovård och friskvård

3,0

Vård- och om sorgsboende gem ensam t

22,6

Lönekomp
Budget
2021 3
jan
mån
2022

-2,6

0,0

8,8

0,0

0,9
1,2

-2,6

3,7
3,0

0,0

0,0

22,6

Vård och om sorgsboende väster

0,0

0,0

Vård och om sorgsboende sydväst

0,0

0,0

Vård och om sorgsboende öster

0,0

Totalt Vårdboendenämnd

34,0

0,0
-2,6

0,0

31,4

Kolumn 1: Under 2021 fick nämnden ett tilläggsanslag kopplat till en tillfällig satsning
från Kommunstyrelsen och detta anslag återförs inför 2022.

Kolumn 2: Löneöverhäng 2021 avser 3 månader och är på totalt 14 tkr. Den

intäktsfinansierade verksamheten ersätts för löneökningar via internersättningen från
Programnämnd social välfärd.
Intern ersättning för intäktsfinansierad verksamhet
Programnämnd social välfärd har inför 2022 ökat köpkraften till kommunala vård- och
omsorgsboenden med 75,2 mnkr. I detta belopp ingår volymförändringar för nytt
boende med 60,3 mnkr och 14,9 mnkr är kompensation för löneökningar.
Ovanstående innebär att den interna ersättningen från Programnämnd social välfärd
justeras från och med 1 april 2022 med 1,8 %. Uppräkning enligt OPI är 1,5 % men
utöver detta räknas ersättningen upp med 0,3 %.
5.1.2

Politiska prioriteringar

I budgeten återfinns en planeringsreserv som uppgår till 1,2 mnkr och detta är ett
verktyg för nämnden för att möjliggöra politiska prioriteringar under året.
Under 2022 kommer planeringsreserven bland annat att nyttjas till
HBTQ-diplomering av fyra vård- och omsorgsboenden och därutöver efter beslut i
nämnd.
5.1.2.1 Budget i balans

Uppräkningen av ersättning från Programnämnd social välfärd uppgår till 1,8 % från
och med april 2022 och mot bakgrund av förväntade höga prisökningar vad gäller till
Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor
på särskilda boenden - Socialstyrelsen
Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar inom
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre - Socialstyrelsen
4
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exempel inköp av kost/färdiga måltider samt fortsatt hög prisnivå och en högre volym
av basal hygienutrustning kan det bli aktuellt med effektiviseringar på enhetsnivå. I
dagsläget är det också osäkert hur kommande års lönerörelse påverkar då de flera avtal
är sifferlösa.
Ersättning fördelas ut till enheterna i enlighet med nämndens interna
ersättnings-modell. Detta innebär att samtliga enhetschefer har i uppdrag att
arbeta med att justera kostnaderna efter tilldelad ersättning.

Översyn övriga kostnader

Under 2020-2021 har verksamheterna arbetat med att se över inköp av bland annat
inkontinenshjälpmedel, sårvårdsmaterial och livsmedel i syfte att se om det finns någon
möjlighet att reducera kostnaderna. Utbrottet av Covid-19 har delvis fördröjt
översynen vilket innebär att vissa enheter har kommit långt i arbetet, medan andra
behöver fortsätta att arbeta med detta område. Varje månad tas rapporter fram som
möjliggör jämförelse av kostnad/belagt dygn mellan enheter. Tanken är att dessa
rapporter ska kunna bidra till att lära av varandra och hitta sätt att ytterligare
effektivisera kostnaderna.

Utveckling av samarbetsformer för sjuksköterskor

Sedan 2019 kan inköp av hyrsjuksköterska endast ske efter beslut av förvaltningschef
och som en följd av detta är det extra viktigt att skapa en effektiv bemanning av
sjuksköterskor och en del i detta arbete är att utveckla olika samarbetsformer. Som del i
detta var ett utökat gemensamt samarbete för sjuksköterskor under kvällar och helger
planerat att träda i kraft under hösten 2020, men detta har på grund av covid-19 samt
förändringar vad gäller tänkt lokal blivit framskjutet till 2022. Det utökade samarbetet
innebär inte någon effektivisering vad gäller personal, men ett utökat samarbete kan
innebära minskade kostnader för övertid och vikarier vid korttidsfrånvaro.

Bemanningsekonomi och fortsatt införande av heltid som norm

Bemanningsekonomi handlar i korthet om att rätt antal personer arbetar utifrån
verksamhetens behov. En viktig del i att arbeta med bemanningsekonomi är att
medvetandegöra hur personalgrupper arbetar, kommunicerar och samarbetar med
varandra för att använda arbetstiden mer effektivt och därmed uppnå ökad kvalitet för
våra boende.
Under hösten 2021 anställdes två bemanningscontrollers som aktivt bidrar till
utvecklingen av bemanningsplanering inom vård- och omsorgsförvaltningen. Målet är
att bemanningen alltid ska utgå från de boendes behov och samtidigt pågår arbetet med
heltid som norm vilket i sin tur ska leda till minskat behov av timavlönade personal.
Detta kräver en kulturförändring vad gäller schemaläggning och ökad samplanering
mellan verksamheter. Det är viktigt att verksamheterna får stöd i arbetet med
schemaläggning och bemanningsplanering det är en stor utmaning med att förändra
nuvarande arbetssätt. Cheferna inom nämndens område har under hösten 2021
kompetensutvecklats inom bemanningsekonomi.

Utveckling av välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som kan användas för att behålla eller öka trygghet,
aktivitet, delaktighet och självständighet. Antalet äldre ökar och det kommer att
krävas mycket resurser inom äldreomsorgen. Välfärdsteknik och digitalisering blir
viktigt för att lösa denna utmaning, både för att dämpa kostnadsutvecklingen, men i än
större grad öka tryggheten och livskvaliteten för äldre och för de med en funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsförvaltningen har två verksamhetsutvecklare i
välfärdsteknik som kommer verka tillsammans med koordinator för testbädd i syfte att
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stärka förvaltningens arbete med att ansvara för förvaltning av befintlig teknik och
utvecklingsarbete av välfärdsteknik. Finansiering av verksamhetsutvecklarna sker under
2022 med statliga medel.
Under 2020 - 2021 har en digital vårdassistent testats hos sju hyresgäster i ett vårdoch omsorgsboende. Testet visade att antal fysiska tillsynsbesök minskade och effekten
av detta var att hyresgästerna fick en längre ostörd nattvila och därmed en bättre sömn.
Kvaliteten ökade samtidigt som personalen fick en bättre arbetssituation med mindre
stress och en större känsla av kontroll. Därutöver förhindrades fall med hjälp av
tekniken. Inför 2022 planeras ett fördjupat test där alla fjorton hyresgäster får tekniken
installerad i sina lägenheter. I det fördjupade testet ska det undersökas hur personalen
kan använda information från tekniken för att göra en mer individuellt anpassad
planering utifrån insamlad information. Arbetsprocesserna förändras när ny teknik
används i vården och det är viktigt att ta reda på vilket värde det får för de olika
intressenterna och vad som krävs för att verksamheten ska nyttja teknikens möjligheter
på bästa sätt.
På vård- och omsogsboendet Kornellen har det upphandlats en ny form av
kallelselarm . Det är en lösning där personalen svarar på larm via en app i sin
mobiltelefon. Denna mobiltelefon kommer förutom larmen att hantera andra delar av
arbetet som läkemedelshantering och dokumentation. Detta innebär ett nytt arbetssätt
och är unikt för kommunens vård- och omsorgsboenden. Idag använder personalen
speciella larmtelefoner och surfplattor för att sköta sitt arbete. Att gå från flera enheter
till bara en enhet som en mobiltelefon är en förbättring i både kvalitet, ekonomi och
arbetsmiljö. Personalen kommer också om de önskar ha tillgång till larm från alla
avdelningar vilket skapar förutsättningar till ett mer flexibelt arbetssätt.

Merkostnader kopplat till pandemin

De ekonomiska förutsättningarna kopplat till merkostnader på grund av pandemin är i
nuläget oklara. I budget 2022 har ingen hänsyn tagits till ökade kostnader kopplat till
covid-19.
5.1.2.2 Planeringsreserv

Planeringsreserven uppgår till 1,2 mnkr. Reserven nyttjas efter beslut i
Vårdboendenämnden och under 2022 kommer nämnden bland annat att nyttja
planeringsreserven till HBTQ-diplomering av fyra vård- och omsorgsboenden.
5.1.3

Verksamhetens budgetramar

Intäktsfinansierad verksamhet – Vård- och omsorgsboenden
Ersättningen från Programnämnd social välfärd fördelas till respektive vård-och
omsorgsboende i enlighet med Vårdboendenämndens interna ersättningsmodell och
därutöver finansieras kostnader för accesspunkter, verksamhetschefer och ledning av
denna ersättning. Se även bilaga 4 Intern ersättningsmodell för vård- och
omsorgsboende. Totalt sett har Programnämnd social välfärd inför 2022 avsatt
902,6 mnkr i köpkraft av kommunala vård- och omsorgsboenden vilket är en ökning
med 75,2 mnkr jämfört med 2022. I denna utökning ingår budget för två nya boenden,
Kornellen och ”Västerpark” som planeras att öppna vid halvårsskiftet.
Av tabellen nedan framgår budgetkalkyl och antal budgeterade platser för respektive
vård- och omsorgsboende. Observera att den interna intäktsbudgeten för respektive
boende kan komma att justeras.
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Budgetkalkyl 2022
Vård- och omsorgsboende
Intäktsfinansierad verksamhet

Korttidsplatser
PermaKorttidsKorttidsBudget
palliativ HSLnenta
platser
platser
Korttidsrörlig dygns- Budget fast Budget
Totalt
ersättning tilldelning1) totalt
platser3)
växelvård5) gästrum5) vård5)
platser 5) platser
platser4)
Mnkr
Mnkr
Mnkr
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal

VOBO VÄSTER

1,1

1,1

52,7
36,4
31,3
1,9
34,3
55,9
20,7
233,3

0,9
15,3
5,7
0,0
0,2
2,3
0,1
24,5

53,7
51,7
37,1
1,9
34,5
58,2
20,8
257,8

69
80
47
0
54
81
16
347

10

33,1
27,4
60,5

7,2
0,6
7,8

40,3
28,0
68,3

293,8

33,3

327,2

1,1

1,1

47,6
45,0
60,6
23,2
176,4

1,6
0,2
2,6
1,4
5,9

49,2
45,2
63,2
24,6
182,3

72
68
92
34
266

24,3
16,5
36,8
77,6

0,1
0,1
0,2
0,4

24,4
16,6
37,0
78,0

36
24
56
116

0

0

0

254,0

7,3

261,4

382

0

0

0

1,1

1,1

17,9
19,2
38,6
69,4
37,6
182,7

0,1
2,5
1,2
9,7
4,1
17,6

18,0
21,7
39,8
79,1
41,7
200,3

219

49
49

3

0

0

40,2
29,6
69,7

1,1
11,2
12,3

41,2
40,8
82,0

60
42
102

4
4

5
5

2
2

252,4

31,0

283,4

321

53

8

800,2

71,7

871,9

1 124

85

23

Vobo avd väster
Vobo väster
Elgströmska
Kornellen 6)
Mikaeligården
Rosenlund 6)
Rynningeviken
Trädgårdarna
Ölmbrogården
Totalt vobo väster
Vobo intraprenader väster
Demenscentrum
Löwenhjelmska
Totalt vobo intraprenader väster
Totalt VOBO VÄSTER inkl intr
VOBO SYDVÄST

Vobo avd sydväst
Vobo sydväst
Adolfsbergshemmet
Karlslundsgården
Rostahemmet
Vintrosahemmet
Totalt vobo sydväst
Vobo intraprenader sydväst
Backagården
Lindhultsgården
Ängen
Totalt vobo intraprenader sydväst
Totalt VOVO SYDVÄST inkl intr.
VOBO ÖSTER

Vobo avd öster
Vobo öster
Askenäs
Hagagården
Jeremiasgården
Södermalmshemmet
Tullhuset
Totalt vobo öster
Vobo intraprenader öster
Klosterbacken
Skebäcksgården
Totalt vobo intraprenader öster
Totalt VOVO ÖSTER inkl intr.
TOTALT VOBO 7)

0

79
80
55
0
54
81
29
378

0

0

48
42
90

0

0

468

0

72
68
92
34
266

0

0

36
24
56
116

0

0

382

5
5

24
32
58
108
54
276

6
6

0

60
59
119

2

6

5

395

2

6

5

1 245

1

7

13
24

7

32
42
74

8

8

8

8

0

421

32

15

0

24
29
58
108

0

0

0

0

0

0

3

1) Avser fast tilldelning för korttidsplatser växelvård, gästrum och palliativ vård, förstärkt nattbemanning, kallelselarm, kapitalkostnader Vintrosahemmet samt
städkostnader Trädgårdarna.
3) Platser enligt platsbudget 2021 inklusive budget 11 parbo.
4) Korttidplatser enligt platsbudget 2021, exklusive överinskrivning Tullhuset 10 platser, Ölmbrogården 3 platser
5) Dessa platser ersätts med en fast tilldelning.
6) I fast tilldelning ingår uppstartsersättning samt fast tilldelning för utökning med 44 platser jämfört med Rosenlund. Rosenlund stängs i samband med öppnandet av Kornellen i februari 2022.
7) I ersättningen ingår förutom budgeterad ersättning från pn Sov även finansiering via Vårdboendenämndens egna anslag med 18,1 mnkr.
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Vård- och omsorgsboende gemensamt – anslagsfinansierad verksamhet
Anslaget på 22,6 mnkr som återfinns under vård- och omsorgsboende gemensamt och
huvuddelen (18,1 mnkr) fördelas ut till vård- och omsorgsboendena via nämndens
interna resursfördelning. Anslaget fördelas enligt nedan:

Typ av kostnad,
mnkr
Kallelselarm, kapitalkostnader
Övriga kostnader, bla BPSD-register, Licens MiniQ
Kallelselarm, serviceavtal och övriga kostnader
Nattförstärkning (17,8 årsarbetare)
Anslag som fördelas via nämndens interna resursfördelning
Totalt

Fördelas ut som intern ersättning
Del i rörlig
Fast anslag
ersättning
månadsvis

1,5
1,5

4,4
12,2
16,6

Anslag
Vobo
gemensamt
3,8
0,7

4,5

Totalt
3,8
0,7
4,4
12,2
1,5
22,6

Kostnader för administration och ledning finansieras via interna intäkter från den
interna ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboende. Anslaget för
nattförstärkning och kallelselarm fördelas ut i enlighet med bilaga 4 Intern
ersättningsmodell för vård- och omsorgsboende.
5.1.4

Investeringar

På driftnämndnivå hanteras enbart inventarieinvesteringar. En investering är förenad
med kostnader i form av avskrivning samt internränta på bundet kapital och denna
kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram. Förvaltningens
ledningsgrupp tar beslut om hur investeringsanslaget ska fördelas internt under året.

Vårdboendenämnd
Inventarieinvesteringar
Investeringsanslag 2022

mnkr
3,3
3,3
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Bilagor
Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag
Befolkning
Totalt antal invånare, Örebro kommun
- antal invånare 65 år och äldre
- antal invånare 85 år och äldre
Verksamhet
Antal permanenta platser i vård- och
omsorgsboende (inkl. entreprenader)
- varav hos kommunala utförare
Antal personer i kö till vård- och
omsorgsboende
Antal platser korttidsvård
- varav hos kommunal utförare
Ekonomi
Ramavvikelse, mnkr
Anställda
Totalt antal årsarbetare
Organisationsutveckling
Antal intraprenader
1 Preliminärt

utfall

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Prognos
2022

153 367
27 444
3 554

154 860
28 008
3 546

156 381
28 403
3 508

156 9551
28 9401
3 5431

158 205
29 281
3 520

1 170

1 210

1 205

1212

Följemått

1 054

1 092

1 087

1094

Följemått

93

122

62

159

Minska

118
114

133
133

142 2
142

142
142

Följemått
Följemått

-

5,7

-17,1 3

-3,1 3

+/- 0

-

1311,6

1342,8

1372,6

Följemått

7

7

7

7

Öka

Från och med 2020 ingår möjlighet till överbeläggning i antal platser korttidsvård (12 platser
Tullhuset och 3 platser Ölmbrogården) samt 2 gästrum på Skebäcksgården.
2

Ramavvikelse exklusive beräknade effekter av covid-19 uppgår till 3,3 mnkr 2020, 2,1 mnkr
2021.

3

32

VÅRDBOENDENÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022

Bilaga 2 Driftsnämndens organisation

Bilaga 3. Begreppsförklaringar
Civila samhället: Finns mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet;
föreningar, frivilligorganisationer, familjer och individer som påverkar utifrån egen
drivkraft (utan offentlig finansiering).
Dagverksamhet: Samlingsnamn för Dagvård med social inriktning, Dagvård med
demensinriktning och Dagrehabilitering.
Egenregi: Den verksamhet som kommunen själv bedriver och är huvudman för, till
exempel kommunala skolor och gruppbostäder.
Gender Budget/genusbudget: En metod för att synliggöra effekterna för kvinnor och
män av offentliga budgetar. En analys av ett avgränsat område, som kan leda till
förändringar i budgetering av offentliga medel.
Heltidsresan: Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal
mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens
kvinnodominerade verksamheter.
HME: Hållbart medarbetarengagemang är ett index som består av 9 frågor framtagna
av SKR. Frågorna används av en majoritet av landets kommuner. Är en indikator i
Örebro kommun.
IBIC: Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller
funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum,
ÄBIC.

VÅRDBOENDENÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022

Indikatorer: Ett nyckeltal, mätetal eller redovisning, som har ett målvärde utifrån
kommunens styrmodell och som regelbundet följs upp.
Intraprenader: En kommunalt avgränsad verksamhet, t.ex. en skola, som bedrivs med
särskilda överenskommelser som ger lite friare villkor än i den ordinarie kommunala
regin.
MHFA: Står för Mental Health First Aid Training, på svenska Första hjälpen till
psykisk hälsa. Det är ett vetenskapligt utvärderat och internationellt första hjälpenprogram vid olika psykiska tillstånd.
MI: Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som
används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.
Närsjukvårdsteamet: Närsjukvårdsteam Örebro är en samfinansierad verksamhet för
förstärkt hemsjukvård som drivs gemensamt av Region Örebro län och Örebro
kommun. Teamet erbjuder längre sammanhållande perioder av förstärkt hemsjukvård
för personer som har kommunal hemsjukvård och ett omfattande vårdbehov där
ordinarie hemsjukvård har svårt att räcka till.
LOU: Lagen om offentlig upphandling
LOV: Lagen om valfrihetssystem
Servicegarantier: Utfästelser som kommunen gjort om vilken kvalitetsnivå våra tjänster
ska ha. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier som är specifika för en verksamhet.
Programplan: Utifrån ÖSB, fastställer programnämnderna programplaner. Den
innehåller strategier för hur man ska ta sig mot de gemensamma målen på kort och
lång sikt och vilka utvecklings-insatser man prioriterar. Programplanerna innehåller
också resursfördelning till driftsnämnderna och antas av respektive programnämnd
Rehabiliterande arbetssätt: Metod som handlar om att stärka eller bibehålla hälsa,
funktions- och aktivitetsförmåga. Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att man arbetar
för det i alla aktiviteter i vardagen, utifrån de mål som medborgaren sätter upp. För att
lyckas behöver alla professioner och medborgaren själv arbeta tillsammans. Med ett
rehabiliterande arbetssätt vill vi åstadkomma en ökad livskvalitet, bättre stöd till
medborgaren och att medborgaren får leva det liv som hen önskar. (Se mer info på
orebro.se)
Träffpunkt: Mötesplats för seniorer.
Verksamhetsplan: Utifrån programplanerna och ÖSB fastställer driftsnämnderna för
respektive område en verksamhetsplan med budget. Den ska beskriva vad
förvaltningen förväntas göra för att förbättra tjänster och service och bidra till de
kommunövergripande målen.
Åldras på dina villkor: Strategi för äldreomsorgen i Örebro kommun
ÖSB: Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget för 2021 med
plan för 2022-2023. Politiskt styrdokument i Örebro kommun.
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