
Protokoll  Vbn 42/2022 
 

  1 (10) 

Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2022-08-25 
Tid: 14:00–16:45  
Plats: Berget, vån. 4, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Martin Östebo (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Erica Gidlöf (KD) 
Lisbet Forsberg (KD) 
Louise Ornell (V) 
Anna Stark (M) 
Ewy Eriksson (M) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) ersätter Jenny Thor (S) 
Eva Jonsson (S) ersätter Ronnie Vilén (S) 
Jessika Edetun Falk (C) ersätter Fehret Hatic (C) 
Karin Forsling (L) ersätter Henrik Johansson (L)  
 
Närvarande ersättare 
Robert Mörk (S) 
Daniel Dahlén (V) 
Helén Berglind (SD) 
 
Övriga 
Annika Roman, förvaltningschef 
Camilla Brehmer Trumö, verksamhetschef 
Camilla Hofwander, verksamhetschef 
Muamer Sepic, verksamhetschef 
Charlotta Nilsson, personalföreträdare 
Ulrika Lindgjerdet, personalföreträdare  
Ulrika Gustafsson, ekonom, §§ 100-106 
Kamila Rzemiszewska, planerare, §§ 100-107  
Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare, §§ 109-116  
 
Paragraf 100–116 
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Maria Fhager, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
 
 
 
David Larsson (SD), justerare  
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§ 100 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås David Larsson (SD) 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. David Larsson (SD) utses till ordinarie justerare med Louise Ornell (V) som 
ersättare. 

Beslut 

Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 101 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 102 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ann-Katrine Jondelius (M) anmäler en övrig fråga om kontaktpolitikerbesök.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Frågan besvaras under § 114; Rapporter från kontaktpolitikerbesök samt 
kurser/konferenser.  
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§ 103 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ärende 12, Arbete med anledning av det säkerhetspolitiska läget - Information, 
utgår.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs med ovan nämnda ändring.   

 
§ 104 Tema: Hållbar arbetsmiljö/Heltidsresan/ 
Kompetensutveckling/Kompetensförsörjning 
Ärendenummer: Vbn 285/2022 
Handläggare: Sahra Strandberg, Elisabeth Mattsson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden beslutade i maj 2022 om teman för återstående 
nämndsammanträden under året. De föreslagna områdena är kopplade till de 
åtaganden som nämnden antagit i Verksamhetsplan och budget 2022. Genom 
dessa teman får nämnden en mer djupgående redovisning av områdena än som 
redovisas i Delår 2 samt Årsredovisning. 

Temat för nämndsammanträdet i augusti utgår från åtagandet "Nämnden ska 
säkerställa att förvaltningen, tillsammans med HR, aktivt jobbar med alla delar i 
kompetensförsörjningsprocessen - attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avsluta medarbetare." Sahra Strandberg, verksamhetschef inom bland annat 
kompetensförsörjning, och Elisabeth Mattsson, enhetschef Bemannings-
enheten, informerar Hemvårdsnämnden om kompetensutveckling, 
kompetensförsörjning, Heltidsresan och hållbar arbetsmiljö.  

Beslutsunderlag 
Presentation 

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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§ 105 Justering av budgetram - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 214/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser en tillfällig satsning från Kommunstyrelsen på 2,4 mnkr. Totalt 
sett uppgår nämndens anslag efter tilläggsanslagen till 35,3 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Budgetjustering juni 2022, 2022-07-11 
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag maj 2022, Sov 353/2022  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av tillfälligt 
tilläggsanslag 2022. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 106 Månadsrapport ekonomi juli 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 110/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för Vårdboende-
nämnden. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till juli 2022.  

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi juli 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 juli 2022 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 107 Remiss - Bidragsöversyn - Fritidsnämndens 
föreningsbidrag - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 319/2022 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en bidragsöversyn och arbetat 
fram nya förslag till bidrag för föreningslivet. Fokus ligger på bidrag med barn- 
och ungdomsverksamhet. Däremot är vissa bidrag föreslagna att kunna 
ansökas om även för föreningar med verksamhet oavsett ålder. 
Kulturnämnden och Fritidsnämnden önskar ta emot synpunkter på 
bidragsöversynen. 

• Vårdboendenämnden ställer sig positiv till förslaget att vissa bidrag öppnas 
upp för föreningar som inte bedriver någon barn- och 
ungdomsverksamhet. Detta ger en ökad möjlighet till föreningar för äldre 
att kunna ansöka om ekonomiskt stöd. 

• Vårdboendenämnden föreslår att begreppet ”vuxna” omformuleras till 
”vuxna och seniorer” för att förtydliga att den äldre målgruppen 
inkluderas i begreppet. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:  
- Remissvaret fastställs och överlämnas till Kulturnämnden och 
Fritidsnämnden. 

Förslag till beslut 
Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 
(remissversion) 

Remissvar – översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 

Tjänsteskrivelse - Remissvar – översyn av Kulturnämndens och 
Fritidsnämndens föreningsbidrag 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 108 Uppföljning Berggården - Information 
Ärendenummer: Vbn 343/2022 
Handläggare: Camilla Hofwander 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd beslutade den 25 april 2022 att ge 
programdirektör i uppdrag att häva avtalet avseende driftentreprenad av vård- 
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och omsorgsboendet Berggården som ingåtts mellan Örebro kommun och 
Humana omsorg AB. Avtalet upphörde att gälla den 16 maj 2022 kl. 07.00. På 
Vårdboendenämndens sammanträde i maj fick nämnden information om 
verksamhetsövergången av Berggården till Örebro kommun. Nämnden 
beslutade då att få en uppföljning på sammanträdet i augusti. Verksamhetschef 
Camilla Hofwander informerar om de åtgärder som vidtagits sedan i maj och 
om pågående arbete med den handlingsplan som förvaltningen arbetar efter i 
nuläget.  

Beslutsunderlag 
Handlingsplan Berggården 2022-08-01 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 109 Nära vård - Information 
Ärendenummer: Vbn 406/2022 
Handläggare: Linda Carlsson 

Ärendebeskrivning 
Information om föreslagna förändringar i ny äldreomsorgslag; förändringar 
som också leder till de värden som är kopplade till intentionerna i Nära vård.  

Beslutsunderlag 
Presentation 

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

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

Beslutsunderlag 
- Lägesrapport 2022-08-25 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 111 Arbete med anledning av det säkerhetspolitiska 
läget - Information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår.  

 
§ 112 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna Muamer Sepic, Camilla Brehmer Trumö och Camilla 
Hofwander informerar om: 
- Erfarenheter från sommaren  
- Öppnandet av Västerpark  

Förvaltningschef Annika Roman informerar om:  
- Sommaren på Tullhuset  

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.  

 
§ 113 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  

 
§ 114 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 rapporter delges vid dagens 
sammanträde.  

Ann-Katrine Jondelius (M) ställer en övrig fråga om huruvida 
kontaktpolitikerbesök ska vara digitala eller fysiska.  

Ordförande Gunhild Wallin (C) svarar att det är viktigt att vara lyhörd för om 
personalen själva vill ha mötena digitalt; det är upp till boendet att avgöra. 
Tanken är egentligen att göra fysiska besök för att få se miljön.   

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 115 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. 
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Vid dagens sammanträde anmäls: 

Delegationsbeslut perioden 2022-06-09 - 2022-08-17 

Beslutsunderlag 
Lista med delegationsbeslut perioden 2022-06-09 - 2022-08-17 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 116 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2022-06-09 - 2022-08-17 

- Nämndreglemente Örebro kommun, beslutat av KF § 87 2022-05-25  

- Lokal- och bostadsförsörjningsplan Social välfärd 2023-2026 

- Remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av SOSFS 
1998:13  

- Samverkansprotokoll 2022-05-31 

Beslutsunderlag 
Diarieförda ärenden - 2022-06-09 - 2022-08-17 
Nämndreglemente Örebro kommun, beslutat av KF § 87 2022-05-25  
Lokal- och bostadsförsörjningsplan Social välfärd 2023-2026 
Remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av SOSFS 
1998:13  
Samverkansprotokoll 2022-05-31 

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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