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Vårdboendenämnden

Datum: 2021-04-29
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)
Ronnie Wilen (S)
Fehret Hatic (C)
Erica Gidlöf (KD)
Lisbet Forsberg (KD)
Louise Ornell (V)
Ewy Eriksson (M)
Henrik Johansson (L)
Helena Eklund (SD)

Tjänstgörande ersättare
Daniel Ekblad (S)                                ersätter Martin Östebo (S)
Eva Jonsson (S)                                   ersätter Pell-Uno Larsson (S)
Åke Pernefalk (M)                               ersätter Henrik Glamsjö (M) §§ 59-72
Karin Forsling (L)                               ersätter Henrik Glamsjö (M) §§ 55-58

Närvarande ersättare
Robert Mörk (S)
Jessika Edetun Falk (C)
Martin Lindow (KD)
Daniel Dahlén (V)

Övriga
Annika Roman Förvaltningschef
Michaela Larsson Nämndsekreterare
Handläggare på specifika ärenden

Paragraf 55–72
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Michaela Larsson, sekreterare

Gunhild Wallin (C), ordförande

Louise Ornell (V), justerare

Digitalt justerat protokoll.
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§ 55 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin

Ärendebeskrivning
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Louise Ornell 
(V) med Henrik Johansson (L) som ersättare. 

Förslag till beslut
 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet.

2. Louise Ornell (V) utses till justerare med Henrik Johansson (L) som 
ersättare.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 56 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Ärendelistan fastställs.

§ 57 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin

Ärendebeskrivning
Ingen ledamot anmäler jäv.

§ 58 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin

Ärendebeskrivning
1. Henrik Johansson (L) har i förväg inkommit med övriga frågor till 
förvaltningen vilka har tagits till dagordningen, se § 69.

2. Ledamotsinitiativ - Ordning och reda i chefsorganisationen, Louise Ornell 
(V), se § 70.
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§ 59 Ny rutin rörande sociala medier med anledning av 
råd från dataskyddsombud
Ärendenummer: Vbn 571/2020
Handläggare: Amanda Kristofferson

Ärendebeskrivning
Amanda Kristoffersson, dataskyddsombud, redogör för den gällande 
lagstiftningen som styr användandet av sociala medier i förvaltningen.  

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 60 Äldreomsorgslyftet - information
Ärendenummer: Vbn 445/2020
Handläggare: Sahra Strandberg

Ärendebeskrivning
Sahra Strandberg, biträdande förvaltningschef, redogör information kring 
äldreomsorgslyftet.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 61 Aktuella lokalfrågor - information
Ärendenummer: Vbn 301/2021
Handläggare: Sahra Strandberg

Ärendebeskrivning
Sahra Strandberg, biträdande förvaltningschef, redogör för aktuella och 
pågående renoveringar på enheter inom Vårdboendenämnden.

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.

§ 62 Statsbidrag, Motverka ensamhet bland äldre och 
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom- information
Ärendenummer: Vbn 333/2021
Handläggare: Ulrika Gustafsson

Ärendebeskrivning
Information kring fördelning av stimulansmedel med syfte att motverka 
ensamheten och öka kvalitén i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom. 

Programnämnd socialvälfärd har fattat beslut om fördelning av medlen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Utökad bamanning ensamhet vobo
Bilaga 2, Adolfsbergshemmet äldrepsyk
Bilaga 3, Demenscentrum BPSD
Bilaga 4, Akademiskt vårdboende Trädgårdarna
Bilaga 5, Forskning AT Trädgårdarna
Bilaga 6, Dy demens
Bilaga 7, Frivilligt och hälsofrämjande
Sammanställning fördelning stimulansmedel ensamhet demens 2021

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 63 Ekonomisk månadsrapport mars- beslut
Ärendenummer: Vbn 276/2021
Handläggare: Ulrika Gustafsson

Ärendebeskrivning
Ulrika Gustafsson, ekonom, redogör för Vårdboendenämndens ekonomiska 
månadsrapport avseende mars månad.
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Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport, 2021-04-21
Powerpointpresentation, 2021-04-21

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 (exklusive covid-19 effekter både vad 
gäller beläggningsersättning och merkostnader) når en budget i balans.

3. Månadsrapport ekonomi mars 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 

Yrkande
Henrik Johansson (L) yrkar bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 
och ber om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) ställer Henrik Johanssons (L) yrkande om att 
få lägga ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Vårdboendenämnden bifaller detta.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

1. Informationen tas till protokollet.

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. Månadsrapport ekonomi mars 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering.

4. Henrik Johansson (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 64 Rapport Lex Sarah - Rosenlund - information
Ärendenummer: Vbn 319/2021
Handläggare: Marie-Louise Hammar

Ärendebeskrivning
Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare, delger 
Vårdboendenämnden information utifrån en uppkommen larmincident på 
Rosenlund som resulterat i en anmälan till IVO där de valt att avsluta ärendet 
utifrån vidtagna åtgärder.
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Beslutsunderlag
Utredning Rosenlund, 2021-04-12
Anmälan till IVO, 2021-04-12

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 65 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.

§ 66 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman

Ärendebeskrivning
Muntlig information delges nämnden av förvaltningschef Annika Roman 
angående:

- Bemanningsläget inför sommaren.
- En seminarieserie pågår där regionen tillsammans med länets 

kommuner ska arbeta med att ta fram en gemensam målbild för 
omställningen till Nära Vård.
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Beslutsunderlag
- Muntlig information.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 67 Information från ordförande
Handläggare: Gunhild Wallin

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde hade ordförande Gunhild Wallin (C) ingen 
information att delge nämnden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 68 Rapporter från kontaktpolitikerbesök 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 Vårdboendenämnden en återrapportering från 
genomförda, digitala, besök på Rosenlund, Karlslundsgården samt Hagagården.

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.

§ 69 Svar på övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin

Ärendebeskrivning
Övriga inkomna frågor från Liberalerna:

1. En lista över när utbildningar i brandskydd, utrymning och HLR skett 
för respektive vårdboende (datum och tidsrymd) skett under 2019 
respektive 2020. Frågan hänger samman med arbetsmiljöarbetet och frågor jag 
får kring prioritering av olika former av utbildningar som Arbetsmiljöverket 
föreskriver.

2. Hur dokumenteras olika former av obligatoriska utbildningar* och hur 
vet cheferna att alla anställa (inklusive chefer och timanställda) har 
erforderlig träning att agera vid exempelvis ett olycksfall, brand eller 
annan allvarlig störning

3. En utbildningsplan för 2021 för alla verksamheter inom vårdboenden.

- Förvaltningschef Annika Roman besvarar frågorna utifrån det skriftliga svaret 
från förvaltningen samt med en kompletterande muntlig redogörelse.

- Under 2019 har majoriteten av de anställda genomgått en 
brandskyddsutbildning och under 2020 var det endast vissa medarbetare som 
hann genomföra utbildningen innan Coronapandemin bröt ut. Nyanställd 
personal har genomgått en brandskyddsutbildning.

- Upphandlingen av HLR-utbildning fick avbrytas på grund av 
Coronapandemin men har nu åter aktualiserats.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Skriftlig och muntlig information tas till protokollet.

§ 70 Ledamotsinitiativ (V) - Ordning och reda i 
chefsorganisationen
Handläggare: Gunhild Wallin

Ärendebeskrivning
Louise Ornell (V) har inkommit med ett ledamotsinitiativ gällande ordning och 
reda i chefsorganisationen där det yrkas på:

Att Vårdboendenämnden får en genomgång av den handlingsplan som finns 
för att åtgärda bristerna i chefstrukturen samt redogörelse för medföljande 
budget.
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Att Vårdboendenämnden ska få återkommande rapporter minst varannan 
månad på vilket jobb som gjorts för att åtgärda de brister som finns.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Ledamotsinitiativet bereds på Vårdboendenämndens presidium, den 12 maj, 
och beslutas på nästkommande nämndsammanträde den 27 maj.

§ 71 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar
Handläggare: Michaela Larsson

Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom:

- Diarieförda ärenden - 210422
- Samverkansprotokoll, 210413

Beslutsunderlag
Lista med diarieförda ärenden - 210315-210422
Samverkansprotokoll, 210413

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 72 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: 2021-03-15 - 
2021-04-22

Beslutsunderlag
Lista med Delegationsbeslut perioden 2021-03-15 - 2021-04-22

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
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- Anmälan tas till protokollet.

Beslut
Vårdboendenämnden beslutar:

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
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Ärende 9                                                                                                                             Vårdboendenämnden 
Ärendenummer: Vbn 276/2021                                                                                     Örebro kommun 
”Ekonomisk månadsrapport, mars – beslut”                                                               2021-04-29 
 

Särskilt yttrande                                

 
Liberalerna anser att bemanningen med erforderligt utbildad personal behöver förstärkas kraftigt 
inom kommunens vårdboenden och anser att tjänstemännen som hanterar ekonomin borde fått 
uppdraget att bereda ärendet med hur en budget med olika grader ökning av antal vårdanställda 
skulle kunna realiseras. Därtill skulle en omfördelning från kommunens administration och 
utgiftsområden kopplade till kommunala bolag mm kunnat möjliggöra nödvändiga personella 
förstärkningar. Inspektionen för vård och omsorg samt Socialstyrelsen har samstämmigt konstaterat 
att vårdboenden i riket, regionen samt kommunen varit för svagt bemannade för att klara olika 
samhällskriser. Det finns även skäl att öka bemanningen då vården av de allra sköraste kräver det. 
Emellertid har detta även betydelse för arbetsmiljön. Därför är det viktigt att beräkna en omsorg och 
kommunal vård utifrån ett beredskapsperspektiv.  
 
Att inte belysa en alternativ budget med förstärkningar för fler vårdanställda anser vi vara ett 
ställningstagande från majoritetens sida.  
 
 
Henrik Johansson (L)                                                                                                                              
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