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Hanna Schwager
Cecilia Lundberg
Gunilla By
Perola Sundin

Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Enhetschef
Medicinsk strateg

Maria Fhager, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Gunhild Wallin (C), ordförande

Henrik Johansson (L), justerare
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§ 19 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Henrik Johansson (L) med
Anna Stark (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 ordinarie justerare med Anna Stark (M) som
ersättare.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 20 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Ärendelistan fastställs.

§ 21 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.
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§ 22 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Henrik Johansson (L) anmäler en övrig fråga: Var befinner sig frågan om
registerutdrag? Vad är det som tar sådan tid för ett införande?
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Henrik Johanssons (L) övriga fråga besvaras sist vid dagens sammanträde.

§ 23 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Information
Ärendenummer: Vbn 141/2022
Handläggare: Cecilia Lundberg , Hanna Schwager
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelsen 2021 sammanfattar Örebro kommuns arbete med
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga.
Tredje kapitlet i patientsäkerhetslagen beskriver vårdgivarens skyldigheter.
Skyldigheterna tydliggörs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd,
SOSFS 2011:9 och 2005:28. En av dessa skyldigheter är att årligen beskriva
vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete i en
patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat
följande framgå: Hur man har arbetat med patientsäkerhet under året, vilka
åtgärder som har vidtagits samt vilka resultat som har uppnåtts.
Utifrån de brister som beskrevs i patientsäkerhetsberättelsen för 2020 fattades
beslut om fyra målområden för 2021 års patientsäkerhetsarbete: hälso- och
sjukvårdsansvar, hälso- och sjukvårdsprocessen, systematiskt kvalitetsarbete
samt kompetensstyrning och kompetensutveckling. Vårdboendenämnden
beslutade att verksamheten skulle utforma handlingsplaner i dialog med
medicinskt ansvariga, för fortsatt arbete med måluppfyllelse. Arbetet har pågått
men varit svårt för verksamheten att prioritera på grund av pandemin. Målen
behålls för 2022 års patientsäkerhetsarbete.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-01-11
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Örebro kommun 2021
Presentation patientsäkerhetsberättelse
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 24 Årsberättelse 2021 - Beslut
Ärendenummer: Vbn 656/2021
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Ida Frödén
Ärendebeskrivning

Utfallet 2021 visar på en negativ avvikelse mot budget på -3,1 mnkr inklusive
intraprenadernas avvikelse och -8,4 mnkr exklusive intraprenadernas avvikelse.
I utfallet uppgår beräknad ekonomisk effekt av covid-19 till en negativ effekt
på -5,1 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse exklusive beräknade covid19 effekter på 2,1 mnkr.
Den pågående pandemin har haft stor påverkan, både verksamhetsmässigt och
ekonomiskt, på verksamheterna inom Vårdboendenämnden. Verksamheten
har till stor del fått skjuta upp utvecklingsarbete, utbildningar för personal har
skjutits på framtiden, arbete med vaccinationer har tagit mycket tid i anspråk
och då sjukfrånvaron varit hög har det varit en extra arbetsbelastning för all
personal.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2021
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2022-01-25
Presentation Årsberättelse 2021
Presentation Ekonomiskt resultat 2021
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Vårdboendenämnden fastställer Årsberättelse 2021.
2. Nämnden ansöker om överföring av intraprenadernas justerade resultat,
exklusive covid-19 effekter, till 2022.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter
som har en negativ budgetavvikelse (exklusive covid-19 effekter) når en budget
i balans.
4. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
Louise Ornell (V) deltar inte i beslutet.
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§ 25 Kvalitetsberättelse 2021
Ärendenummer: Vbn 632/2021
Handläggare: Gunilla By
Ärendebeskrivning

Kvalitetsberättelsen har tagits fram inom Vård- och omsorgsförvaltningen men
är sammanställd av Kvalitets- och utvecklingsteamet utifrån Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitetsberättelsen ska ses som ett
komplement till förvaltningens årsberättelse och patientsäkerhetsberättelsen.
Kvalitetsberättelsen beskriver det övergripande kvalitetsarbetet och gör inte
anspråk på att beskriva allt kvalitetsarbete som pågår på alla olika nivåer inom
förvaltningen och i förvaltningens verksamheter. Under året 2021 har en stor
del av det centrala kvalitetsarbetet fokuserat på kompetensförsörjning i bred
mening. Därför blir det också ett naturligt fokus i
kvalitetsberättelsen. Kvalitetsberättelsen ska användas i planeringen av
verksamhetsåret 2022. Den beskriver i första hand det kvalitetsarbete som
genomförts under 2021, men berör också redan nu planerade fortsättningar
eller utvecklingar under 2022.
Beslutsunderlag

Kvalitetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen 2021
Presentation Kvalitetsberättelse 2021
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 26 Uppföljning av medarbetarenkäten - Information
Ärendenummer: Vbn 142/2022
Handläggare: Annika Sölveling
Ärendebeskrivning

HR-strateg Annika Sölveling informerar Vårdboendenämnden om resultatet av
2021 års medarbetarenkät.
Beslutsunderlag

Presentation Medarbetarenkät 2021
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Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 27 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Information
Ärendenummer: Vbn 142/2022
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Annika Roman informerar Vårdboendenämnden om den
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag

Presentation Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 28 Fortsatt planering för Äldreomsorgslyftet 2022 Information
Ärendenummer: Vbn 138/2022
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har under 2021 nyttjat statsbidrag via Äldreomsorgslyftet för
att finansiera betald utbildning för studier till vårdbiträde och undersköterska
samt vidareutbildning för undersköterskor.
Satsningen planeras att fortsätta under 2022 och Örebro kommun har
möjlighet att rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen för att finansiera
kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad vård och
omsorg är frånvarande på grund av studier för att genomföra de utbildningar
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som ingår inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Satsningen förväntas bidra till
att stärka kvalitén i verksamheten, bidra till långsiktig kompetensförsörjning,
öka andel heltids- och tillsvidareanställningar samt att satsningen ger
äldreomsorgen en möjlighet att förbereda sig för att undersköterskor ska bli en
skyddad yrkestitel under 2023.
För Örebro kommun är planeringen att pågående utbildningar som påbörjades
under 2021 fortsatt finansieras via Äldreomsorgslyftet. Under 2022 planeras 38
platser fördjupning- och repetitionsutbildning undersköterska, 47 platser
vårdbiträdesutbildning, 32 platser validering undersköterska, 75 platser
utbildning i praktisk medicin, 30 platser fortsättningsutbildning till
undersköterska för vårdbiträden och 30 platser specialistutbildning
undersköterska. Därutöver planeras att genomföra en ledarskapsutbildning för
chefer inom vård och omsorg. Totalt beräknad kostnad uppgår till 22,9 mnkr
vilket motsvarar det som Örebro kommun har möjlighet att rekvirera i
statsbidrag.
För utbildningar som fortsätter efter 2022 krävs fortsatt finansiering med
10,3 mnkr 2023. Äldreomsorglyftet förväntas att fortsätta även under 2023
förutsatt att riksdagen beviljar medel. Specialistundersköterskeutbildningen
som planeras att påbörjas i augusti 2022 pågår under två år vilket innebär att
finansiering för betald utbildning under 2024 saknas med 2,9 mnkr
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-10
Regeringsbeslut den 22 december 2021 nr 1:31 S2021/08234
Innehåll i utbildningsinsatser inom Äldreomsorgslyftet
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Ärendet överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 29 Information om läget i förvaltningen angående
Corona (Covid-19)
Ärendenummer: Vbn 215/2021
Handläggare: Marie-Louise Hammar, Annika Roman
Ärendebeskrivning

Vårdboendenämnden får en rapport om det nuvarande läget inom
förvaltningens verksamheter avseende covid-19.
Beslutsunderlag

Presentation Lägesrapport till nämnd, 2022-02-17
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 30 Förvaltningschefens information
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Muntlig information delges nämnden av förvaltningschef Annika Roman. Vid
dagens sammanträde delges information om:
- Ett högt antal medicinskt färdigbehandlade ligger på sjukhus i länet.
Förvaltningen har ett gott samarbete med regionen i frågan. Den 28 februari
öppnar det nya boendet Korellen vilket kommer ge fler platser.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 31 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Muntlig information delges nämnden av ordförande Gunhild Wallin (C). Vid
dagens sammanträde delges information om:
- Från och med den 1 mars ska kommunens nämnder ha sammanträden med
fysisk närvaro så tanken är att nästa nämndsammanträde med
Vårdboendenämnden ska bli fysiskt. Har man symptom som kan vara covid-19
ska man dock inte komma. Ordförande har också sagt att tjänstepersoner
fortsatt kommer kunna vara uppkopplade digitalt, så ledamöter kan närvara
digitalt som åhörare (ej tjänstgörande) ett tag framöver, t.ex. vid
förkylningssymptom.
- Ordförande uppmanar till att avvakta lite med kontaktpolitikerbesök; det är
tufft i verksamheten just nu. Ansvariga för kontaktpolitikergrupperna får ta
kontakt med enheter man önskar besöka, eventuellt digitalt, och det är viktigt
att vara lyhörda mot hur verksamheterna ställer sig till besök.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 32 Presentation av medicinsk strateg
Handläggare: Per-Ola Sundin
Ärendebeskrivning

Per-Ola Sundin, medicinsk strateg med läkarkompetens, presenterar sig för
Vårdboendenämnden och informerar om sitt arbete.
Beslutsunderlag

Presentation Medicinsk strateg med läkarkompetens
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 33 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.
Ärendet utgår då inga kontaktpolitikerbesök eller kurser/konferenser har
genomförts sedan sist.

§ 34 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar
Handläggare: Maria Fhager
Ärendebeskrivning

Nämnden får för kännedom:
- Diarieförda ärenden - 2022-01-21 - 2022-02-09
- Samverkansprotokoll Vård- och omsorgsförvaltningen 2022-01-18

Beslutsunderlag

Lista med diarieförda ärenden - 2022-01-21 - 2022-02-09
Samverkansprotokoll 2022-01-18
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 35 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 2022-01-21 2022-02-09.
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Beslutsunderlag

Lista med delegationsbeslut perioden 2022-01-21 - 2022-02-09
Förslag till beslut

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

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 36 Svar på övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Henrik Johansson (L) har anmält en övrig fråga: Var befinner sig frågan om
registerutdrag? Vad är det som tar sådan tid för ett införande?
Ordförande Gunhild Wallin svarar att frågan har varit uppe på
programnämndsnivå och kommunalrådsnivå och ligger nu hos
personalberedningen.

Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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