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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2021-05-27 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Sessionssalen Rådhuset samt digitalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Jenny Thor (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Martin Östebo (S) 
Ronnie Wilen (S) 
Erica Gidlöf (KD) §§ 78-88 
Lisbet Forsberg (KD) 
Louise Ornell (V) 
Henrik Glamsjö (M) 
Ewy Eriksson (M) 
Henrik Johansson (L) 
Helena Eklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) Ersätter Pell Uno Larsson (S) 
Jessika Edetun Falk (C) Ersätter Fehret Hatic (C) 
Martin Lindow (KD) Ersätter Erica Gidlöf (KD) §§ 73-77 
 
Närvarande ersättare 
Eva Jonsson (S) 
Robert Mörk (S) 
Daniel Dahlén (V) 
Åke Pernefalk (M) 
Karin Forsling (L) 
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Michaela Larsson Nämndsekreterare 
Handläggare på specifikt ärende 
 
 
Paragraf 73–88 
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Michaela Larsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
 
 
 
Henrik Johansson (L), justerare 
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§ 73 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Henrik Johansson (L) 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. Henrik Johansson (L) utses till justerare med Ewy Eriksson (M) som 
ersättare.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 74 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

§ 75 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv. 

§ 76 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
- Ann-Katrine Jondelius (M) anmäler en övrig fråga vilken tas till 
dagordningen, se § 88. 

§ 77 Uppföljning utifrån patientsäkerhetsberättelse 2020 - 
information 
Ärendenummer: Vbn 238/2021 
Handläggare: Camilla Howfander, Cecilia Lundberg, Erica Gunnarsson 
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Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden fattade ett beslut, 2021-02-18 § 22, om en uppföljning av 
vidtagna åtgärder utifrån patientsäkerhetsberättelsen 2020 innan sommaren. 
Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef Camilla 
Howfander tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska, Cecilia 
Lundberg, samt medicinskt ansvarig för rehabiliteringen, Erica Gunnarsson, 
för den handlingsplan som framtagits som ett led i åtgärdsarbetet. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 78 Delårsrapport 1 med prognos - beslut 
Ärendenummer: Vbn 329/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska prognosen för 2021 visar på en negativ budgetavvikelse på -
9,8 mnkr (-6,8 mnkr exklusive intraprenaderna). Den negativa ekonomiska 
effekten av Covid-19 prognostiseras till totalt -8,8 mnkr och beror i huvudsak 
på kostnader för skyddsutrustning och basal hygienutrustning, högre 
personalkostnader, kostnader för hyrsjuksköterska samt minskad 
beläggningsersättning. Prognosen exklusive covid-19 effekt visar på en negativ 
budgetavvikelse på -1,0 mnkr (-3,8 mnkr exklusive intraprenaderna).  

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är fortsatt svåra att bedöma vilket 
gör att det finns en stor osäkerhet i prognosen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-05-18 
Delårsrapport med prognos 1, 2021-05-18 
Bildspel delår 1 2021, 2021-05-18 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:  

1. Vårdboendenämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 
  

2. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de 
enheter som riskerar en negativ budgetavvikelse (exklusive covid-19 
effekter både vad gäller beläggningsersättning och merkostnader) når 
en budget i balans. 
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3. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd att erhålla 
ekonomisk ersättning för merkostnader under 2021 kopplat till covid-
19 pandemin. 
  

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

Yrkande 
Gunhild Wallin (C) och Jenny Thor (S) yrkar bifall till Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag. 

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

Henrik Johansson (L) yrkar bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag samt att Ann-Katrine Jondelius (M) får lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

Proposition 
Ordförande Gunhild Wallin (C) ställer Ann-Katrine Jondelius (M) yrkande om 
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
nämnden bifaller detta. Vidare finner ordföranden att det endast finns ett 
förslag till beslut det vill säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag och att 
Vårdboendenämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

1. Vårdboendenämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 
  

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

3. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd att erhålla 
ekonomisk ersättning för merkostnader under 2021 kopplat till covid-
19 pandemin.   
 

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

5. Ann-Katrine Jondelius (M) får lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 
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§ 79 Justering av budgetram 2021 - beslut 
Ärendenummer: Vbn 360/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tilläggsanslag för lönerevision 2021 för nämndens 
anslagsfinansierade verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Budgetjustering maj 2021, 2021-05-18 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av 
tilläggsanslaget gällande lönerevision 2021. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 80 Ledamotsinitiativ (V) - Ordning och reda i 
chefsorganisationen - beslut 
Ärendenummer: Vbn 376/2021 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Vid Vårdboendenämnden den 29 april 2021 lämnade Vänsterpartiet ett 
ledamotsinitiativ med följande yrkande:  

1. Att Vårdboendenämnden får en genomgång av den handlingsplan som 
finns för att åtgärda bristerna i chefstrukturen samt redogörelse för 
medföljande budget.  

2. Att Vårdboendenämnden ska få återkommande rapporter minst 
varannan månad på vilket jobb som gjorts för att åtgärda de brister 
som finns.  

Av skrivningen framgår att ledamotsinitiativet handlar om cheferna på 
nämndens vårdboenden. Vi anser att ledarskapet har en stor betydelse för 
respektive enhets resultat såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. 
Enhetscheferna ska leda, styra och utveckla verksamheten och de ska leda och 
stödja medarbetarna. I uppdraget ingår många olika arbetsuppgifter. I Örebro 
kommun finns en ledarplattform där arbetsuppgifter och förutsättningar 
beskrivs samt vilket stöd och utbildning som kan erhållas från bl.a. HR-
enheten. Vårdboendenas enhetschefer får dessutom stöd i sitt uppdrag via 
verksamhetscheferna och förvaltningschef. Vårdboendenämnden kommer i 
höst att få en redogörelse för handlingsplanen och åtgärder avseende 
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chefsstödet till enhetscheferna. Vi anser inte det befogat att regelbundet till 
nämnden lägga in rapporter av detta slag. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - ordning och reda i chefsorganisationen, 2021-05-14 
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-05-20 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Vårdboendenämnden:  

1. Att första yrkandet anses tillgodosett. 
 

2. Att andra yrkandet avslås. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 

§ 81 Extra nämndsammanträde i september - beslut 
Ärendenummer: Vbn 455/2020 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden beslutade om sammanträdestider för 2021, 2020-11-16. 

Vidare beslutade Vårdboendenämnden, 2021-03-11, om ett svar som skulle till 
IVO utifrån den tillsyn som har genomförts avseende medicinsk vård och 
behandling till äldre vid särskilda boenden - covid-19. Utifrån detta svar har 
IVO inkommit med en ny begäran som avser en uppföljning av de vidtagna 
åtgärderna som verksamheterna inom Vårdboendenämnden har tagit fram och 
arbetat med. Detta svar ska vara IVO till handa senast den 15 september. 

Vårdboendenämnden föreslås med anledning av detta att ha en extra nämnd 
den 10 september mellan kl. 13.00-14.00 för att besluta om det svar som ska till 
IVO. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden sammanträder den 10 september mellan kl. 13.00-14.00 
för att besluta om svaret till IVO. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 82 Information om läget i förvaltningen ang Corona, 
(Covid-19) 
Ärendenummer: Vbn 215/2021 
Handläggare: Annika Roman, Marie-Louise Hammar 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden får en återrapportering om det nuvarande läget inom 
förvaltningens verksamheter med anledning av Covid-19 utifrån en 
Powerpoint- presentation. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 83 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av förvaltningschef Annika Roman. Vid 
dagens sammanträde delges information om: 
- Överflyttning av MAS/MAR, palliativa samordnare samt rehabiliterande 
arbetssätt, från Myndighetsverksamheten till Vård- och omsorgsförvaltningen. 
- Nära vård. 
- Kvalitetssatsning. 
- Verksamhetschef för Socialnämndens HSL-verksamhet. 
- Sommarbemanning. 
- Klosterbacken och Demenscentrum. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 84 Information från ordförande 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av ordförande Gunhild Wallin (C). Vid 
dagens sammanträde uppmanar ordföranden att nämndens ledamöter och 
ersättare kontinuerligt kollar av mejlen under sommaren för information från 
förvaltningen. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 85 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. 

Vid dagens sammanträde får nämnden en rapportering från genomförda, 
digitala, besök på Ängen, Löwenhjelmska huset, Ölmbrogården samt 
Trädgårdarna. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 86 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Michaela Larsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 
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- Diarieförda ärenden - 2021-04-22 - 2021-05-20 
- Samverkansprotokoll, 210511 
- Kvartalsrapport boendesamordning januari - mars 

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden - 2021-04-22 - 2021-05-20 
Samverkansprotokoll, 210511 
Kvartalsrapport boendesamordning januari - mars 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 87 Anmälan av delegationsbeslut 
Handläggare: Michaela Larsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har enligt Kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i 
uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, det vill säga att delegera 
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på delegation ska 
anmälas till nämnden. 

Vid dagens sammanträde anmäls: Delegationsbeslut perioden: 2021-04-22 - 
2021-05-20 

Beslutsunderlag 
Lista med Delegationsbeslut perioden 2021-04-22 - 2021-05-20 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 88 Svar på övriga frågor 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Ann-Katrine Jondelius (M) inkommer med en övrig fråga avseende 
Klosterbacken. 

- Förvaltningschef Annika Roman besvarar frågan muntligen. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande 

Ärende: Delårsrapport med prognos 1 2021 

Ärendenummer: Vbn 329/2021 Vårdboendenämnden

 Örebro kommun 

 2021-05-27  

 

     

Delårsrapport 1 med prognos 

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

första månader samt en första prognos för helåret. Den första ekonomiska prognosen för 2021 

visar en ekonomi i obalans med ett prognostiserat minusresultat för helåret. 

Förvaltningen har under det gångna året gjort en fantastisk insats med att ställa om 

verksamheter och insatser, allt för att servicemottagarna ska få de stöd de är i behov av. 

Vi moderater ser positivt på att vissa utvecklingsarbeten har arbetats om för att klara det 

rådande läget. Och i takt med att vaccineringen fortskrider så kommer utvecklingsarbetena att 

genomföras enligt ursprunglig plan. I de arbetet ser vi gärna att Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna gör en tydlig prioritering med utbildningsinsatserna. 

Ekonomin, borträknat Covid -19 är i jämförelse med andra driftsnämnder inom 

Programnämnd Social Välfärd mycket god och för oss Moderater är det viktigt att det förbli 

så. Men för att det ska vara möjligt krävs det tydliga prioriteringar och en tydlig 

ambitionsnivå från de styrande partierna. 

 

 

Eftersom delårsrapporten är ett dokument som beskriver utfallet hittills under året 

väljer vi att bifalla förslaget till beslut. 
 

För Moderaternas grupp i Vårdboende nämnden  

 

Ann-Katrine Jondelius (M) 
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