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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2022-11-17 
Tid: 14:00–16:45 
Plats: Berget, vån 4, Citypassagen/ Digitalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Jenny Thor (S) 
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) 
Anna Stark (M) 
Ewy Eriksson (M) 
Henrik Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) ersätter Ronnie Wilén (S) 
 
Närvarande ersättare 
Eva Jonsson (S) §§ 152-158  
Jessika Edetun Falk (C) 
Åke Pernefalk (M) 
Karin Forsling (L) 
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Muamer Sepic Verksamhetschef 
Camilla Hofwander Verksamhetschef 
Marie-Louise Hammar Socialt ansvarig samordnare 
Ida Frödén Planerare 
Peter Bodelsson Ekonom, §§ 152-157 
Ulrika Lindgjerdet Personalföreträdare 
Charlotta Nilsson Personalföreträdare 
 
Paragraf 152–167 
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Maria Fhager, sekreterare 
 
 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
 
 
 
Louise Ornell (V), justerare  
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§ 152 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

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

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 
  
2. Louise Ornell (V) utses till ordinarie justerare med David Larsson (SD) som 
ersättare. 

  

§ 153 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 154 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

 
§ 155 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns.  
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§ 156 Tema: Ensamhet och fast omsorgskontakt 
Ärendenummer: Vbn 285/2022 
Handläggare: Marie-Louise Hammar, Arvid Lund-Sundström, Fatima Chergui, 
Camilla Hofwander, Muamer Sepic 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden beslutade i maj 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 
november utgår från åtagandet Nämnden ska skapa förutsättningar för att 
genomföra insatser för att minska upplevelsen av ensamhet. 

Beslutsunderlag 
Presentation Fast omsorgskontakt 
Presentation Enkätsammanställning ensamhet 
Presentation Enkätsammanställning ensamhet jämförelse 2019 och 2022 
Sammanställning Upplevd ensamhet på vård- och omsorgsboende 2022 
Presentation Välfärdsteknik  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 157 Månadsrapport ekonomi oktober 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 110/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

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

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

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 158 Åtgärder under 2022 utifrån brister i 
patientsäkerhetsberättelsen 2021 - Information 
Ärendenummer: Vbn 141/2022 
Handläggare: Camilla Hofwander 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden informeras om vidtagna åtgärder utifrån de brister som 
identifierades i patientsäkerhetsberättelsen för 2021. Bristerna handlar framför 
allt om dokumentation, kontinuerligt kvalitetsarbete, behov av förbättrad 
introduktion för enhetschefer och förbättrat arbetssätt i avvikelseprocessen. 
Åtgärder är bland annat obligatoriska utbildningar för legitimerad personal och 
enhetschefer samt införande av kvalitetsstödjande sjuksköterska och 
kvalitetsutvecklare i hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-26 
Powerpointpresentation 

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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§ 159 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - 
Information 
Ärendenummer: Vbn 493/2022 
Handläggare: Annika Sölveling 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden får information om 2022 års uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

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

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden får information om läget i förvaltningen ang. Corona 
(Covid-19) och om utvärderingen av beställarorganisationen för 
skyddsutrustning och basal hygienutrustning.  

Beslutsunderlag 
Lägesrapport till nämnd 2022-11-17 

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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§ 161 Svar på övriga frågor från Henrik Johansson (L) 
Ärendenummer: Vbn 518/2022 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Inför Vårdboendenämndens sammanträde den 20 oktober 2022 anmälde 
Henrik Johansson (L) följande övriga frågor: 

1. Fråga om reservkraft vid kommunens boenden i händelse av att 
energiförsörjningen blir utslagen. Finns det någon egen kapacitet att tillgå? 
Räddningstjänsten och MSB:s förmåga är enligt tidigare rapporterat mycket 
begränsad.  

2. Uppföljning rörande övning och utbildning i fråga om evakuering i händelse 
av utslagen el eller ett väpnat angrepp mot stadens kraftverk.  

3. Uppföljning av antal användbara skyddsrum vid kommunens vårdboenden 
och dess standard (förutsättningar) vid behov av skyndsam evakuering.  

Förvaltningen har tagit fram ett skriftligt svar på frågorna.  

Beslutsunderlag 
Svar på övriga frågor från Henrik Johansson (L) 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Henrik Johanssons (L) övriga frågor är besvarade.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 162 Information om övergången till ny 
nämndorganisation 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden informeras om förlängd mandatperiod och extra 
nämndsammanträde i samband med övergången till ny nämndorganisation.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information  

Förslag till beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  
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Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 163 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  

 
§ 164 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Gunhild Wallin informerar om: 

- Avslutningsmiddag efter nämndsammanträdet den 8 december.  

- Sammanträdet den 8 december behöver eventuellt börja kl. 13 istället för 14 
eftersom det kommer vara många ärenden.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 165 Rapporter från kontaktpolitkerbesök samt 
kurser/konferenser 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från 
genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från deltagande i 
kurser/konferenser.  

Silvia Assi (S), Gunhild Wallin (C) och Lisbeth Forsberg (KD) rapporterar från 
kontaktpolitikerbesök på Berggården.  

Fehret Hatic (C), Ann-Katrine Jondelius (M) och Erica Gidlöf (KD) 
rapporterar från kontaktpolitikerbesök på Demenscentrum.  
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Karin Forsling (L), Gunhild Wallin (C) och Lisbeth Forsberg (KD) rapporterar 
från kontaktpolitikerbesök på Lindhultsgården.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 166 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Vbn 433/2022 
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 2022-10-13 - 2022-11-09 

Beslutsunderlag 
Lista med delegationsbeslut perioden 2022-10-13 - 2022-11-09 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 167 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Ärendenummer: Vbn 434/2022 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2022-10-13 - 2022-11-09 
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- Samverkansprotokoll 2022-10-04 

- Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2022-10-05 

Beslutsunderlag 
Diarieförda ärenden - 2022-10-13 - 2022-11-09 
Samverkansprotokoll 2022-10-04 
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2022-10-05 

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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