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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2022-04-21 
Tid: 14:00–16:40 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Martin Östebo (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Fehret Hatic (C) 
Erica Gidlöf (KD) 
Lisbet Forsberg (KD) 
Louise Ornell (V) 
Ewy Eriksson (M) 
Henrik Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) ersätter Jenny Thor (S) 
Eva Jonsson (S) ersätter Ronnie Wilén (S) 
Åke Pernefalk (M) ersätter Anna Stark (M)  
 
Närvarande ersättare 
Jessika Edetun Falk (C) 
Daniel Dahlén (V) 
Karin Forsling (L) 
Helén Berglind (SD)  
 
Övriga 
Annika Roman, förvaltningschef 
Camilla Hofwander, verksamhetschef 
Muamer Sepic, verksamhetschef 
Ida Frödén, planerare 
 
Paragraf 51–65 
 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
 
 
 
 
Ann-Katrine Jondelius (M), justerare  
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§ 51 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

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

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 
  
2. Ann-Katrine Jondelius (M) utses till ordinarie justerare med Louise Ornell 
(V) som ersättare. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 52 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 53 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

 
§ 54 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns.  
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§ 55 Budgetjustering april 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 214/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ett tilläggsanslag på 1,5 mnkr från Programnämnd social välfärd 
avseende kallelselarm.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Beslut Sov 130/2022 Tilläggsanslag och ombudgetering mars 2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av 
tilläggsanslaget på 1 500 tkr.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 56 Månadsrapport ekonomi mars 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 110/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för 
Vårdboendenämnden. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till mars 
2022. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi mars 2022  
Presentation månadsrapport ekonomi mars 2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter 
som riskerar en negativ budgetavvikelse når en budget i balans. 

3. Månadsrapport ekonomi mars 2022 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 
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Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 57 Nära vård - Information 
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Linda Carlsson 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden får information om styrgrupp för Nära vård, målbilden 
för Nära vård samt handlingsplan för rehabiliterande arbetssätt inom Nära 
vård. 

Beslutsunderlag 
Presentation målbild, handlingsplan m.m. april 2022 
Handlingsplan 2022 för Rehabiliterande arbetssätt inom Nära vård 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 58 Årsberättelse Palliativa teamet 2021 - Information 
Ärendenummer: Vbn 236/2022 
Handläggare: Shahin Kharaei, Camilla Börjesson 

Ärendebeskrivning 
Två sjuksköterskor med specialistkompetens inom palliativ vård arbetar som 
palliativ vårdsamordnare (PVS) och har ett övergripande ansvar för att 
kvalitetssäkra den palliativa vården tillsammans med medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och verksamheterna. Årsberättelsen innehåller en 
redovisning av det arbetet som genomförts av palliativ vårdsamordnare utifrån 
uppdrag och uppsatta mål för 2021.  

Beslutsunderlag 
Årsberättelse Palliativa teamet 2021 
Presentation Årsberättelse Palliativa teamet 2021 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

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

Ärendebeskrivning 
Information om läget i förvaltningen ang. Corona (Covid-19).  

Beslutsunderlag 
Lägesrapport, 2022-04-21 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 60 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.  
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Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 61 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Roman informerar om: 

- Påverkan på verksamheterna inom Social välfärd av upploppet i Sveaparken 
på långfredagen.  

- Pågående utredningsarbete, tillsammans med Regionen och länets övriga 
kommuner, kring eventuella mellanvårdsformer.  

- Aktuell status för Kornellen och Västerpark. 

Verksamhetscheferna Camilla Hofwander och Muamer Sepic informerar om: 

- Pågående rekrytering av vikarier inför sommaren (enhetschefer, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal).  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 62 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Gunhild Wallin (C) informerar om: 

- Inbjudan till mingel på Kornellen den 29 april har skickats ut. Ingen 
ersättning utgår vid deltagande.  

- Resten av årets nämndsammanträden kommer vara på Citypassagen.  

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.  

 
§ 63 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.  

Inga kontaktpolitikerbesök har genomförts sedan sist och ingen har deltagit i 
kurser eller konferenser. Nämnden avvaktar till hösten med 
kontaktpolitikerbesök.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 64 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 2022-03-10 - 
2022-04-13 

Beslutsunderlag 
Lista med delegationsbeslut perioden 2022-03-10 - 2022-04-13 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 
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Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 65 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2022-03-10 - 2022-04-13 

- Kvartalsrapport boendesamordning januari till mars månad 2022 

- Uppföljning av Örebro kommuns arbete inom jämställdhet och området våld 
i nära relationer och hedersrelaterat våld 

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden - 2022-03-10 - 2022-04-13 
Kvartalsrapport boendesamordning januari till mars månad 2022 
Uppföljning av Örebro kommuns arbete inom jämställdhet och området våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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