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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2021-09-10 
Tid: 13:00–14:00 
Plats: Sessionssalen Rådhuset/ Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Jenny Thor (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Martin Östebo (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Ronnie Wilen (S) 
Erica Gidlöf (KD) 
Lisbet Forsberg (KD) 
Louise Ornell (V) 
Henrik Johansson (L) 
Helena Eklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Jessika Edetun Falk (C) ersätter Fehret Hatic (C) 
Martin Lindow (KD) ersätter Lisbet Forsberg (KD) 
Daniel Dahlén (V) ersätter Ewy Eriksson (M) 
Karin Forsling (L) ersätter Henrik Glamsjö (M) 
 
Närvarande ersättare 
Daniel Ekblad (S) 
 
Övriga 
Frans Flodin Nämndsekreterare 
Annika Roman Förvaltingschef 
Ida Frödén Planerare 
Marie-Louise Hammar Socialt ansvarig samordnare 
 
Paragraf 110–113 
 
Frans Flodin sekreterare 
Digitalt justerat protokoll. 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
Ann-Katrine Jondelius (M), justerare  
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§ 110 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

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

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ann-Katrine Jondelius (M) utses att justera dagens protokoll. 

- protokollet justeras direkt. 

 

§ 111 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Förslag till beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

 

§ 112 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- inget jäv har anmälts. 
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§ 113 Svar till IVO på tillsyn av medicinsk vård och 
behandling till äldre personer med misstänkt eller 
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende som 
drivs av Vårdboendenämnden i Örebro kommun 
Ärendenummer: Vbn 334/2020 
Handläggare: Annika Roman, Camilla Brehmer Trumö 

Ärendebeskrivning 
I februari 2021 kom rapporten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
angående den tillsyn man genomfört avseende medicinsk vård och behandling 
till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt 
boende som drivs av Vårdboendenämnden i Örebro kommun. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat tre av vård- och 
omsorgsboendena i Örebro kommun. Vid granskningen fann IVO två olika 
brister;  

 Det har, vid de särskilda boenden som ingår i aktuell tillsyn, inte 
funnits förutsättningar för att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- 
och sjukvård av god kvalitet till äldre med misstänkt eller konstaterad 
covid-19. 

 Det går, vid de särskilda boenden som ingår i aktuell tillsyn, inte att 
följa vården till äldre med misstänkt eller konstaterad covid19 som bor 
på särskilt boende pga. brister i hälso- och sjukvårdsjournalerna. 

Den 22 april inkom underrättelse från Inspektionen för vård och omsorg om 
att IVO skulle fortsätta granskningen av nämnden när det gäller den hälso- och 
sjukvård som ges till äldre på särskilt boende inom ramen för det aktuella 
tillsynsärendet. 

Utifrån det ska nämnden redogöra följande; 

 Hur har man följt upp det vidtagna åtgärderna samt i relevant 
utsträckning en beskrivning av vilken effekt åtgärderna har fått för 
patienterna/brukarna. 

 Om vidtagna åtgärder ännu inte följts upp, begär IVO en redovisning 
för hur man planerar att följa upp att vidtagna åtgärder får avsedd 
effekt, inklusive en detaljerad tidsplan. 
Eventuellt andra åtgärder som vidtagits och som inte tidigare redovisats 
till IVO. Även här önskar IVO en redovisning av hur man har följt upp 
och/eller planerar att följa upp att åtgärderna får avsedd effekt, 
inklusive en beskrivning av effekten av vidtagna åtgärder. För ej 
genomförd uppföljning önskas en detaljerad tidsplan. 

 Hur man generellt följer upp att den hälso- och sjukvård som ges till 
äldre som bor på särskilda boenden följer krav och mål i lag och 
föreskrift. Redovisningen ska även omfatta uppgifter om nämndens 
uppföljning i de fall driften av verksamheten överlämnats till annan 
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utförare (t.ex. genom entreprenad eller med stöd av lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem). 

Beslutsunderlag 
Svar på tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med 
misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende som drivs av 
Vårdboendenämnden i Örebro kommun. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Förslag på svar till Inspektionen för vård- och omsorg antas. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkande 
Henrik Johansson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget i 
skrivelsen till IVO under förvaltningens analys samt i planerade åtgärder att: 
Nämnden har identifierat flera briser avseende övning, utbildning och 
bemanning. Antalet övningstillfällen behöver stärkas avsevärt och 
dokumenteras på personnivå. Utbildning kopplat till administration av 
läkemedel behöver stärkas upp och dokumenteras. Det behövs framförallt en 
kraftig förstärkning av antalet tillsvidareanställda undersköterskor och 
sjuksköterskor till verksamheten. Sammantaget finns även behov av att höja 
kraven för anställning vid kommunens vårdboenden.  

Proposition 
Ordförande Gunhild Wallin (C) ställer först Henrik Johnssons (L) 
tilläggsyrkande under proposition och finner att Vårdboendenämnden beslutar 
att avslå tilläggsyrkandet. 

Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Vård- och omsorgsförvaltningen förslag och finner att 
Vårdboendenämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Reservation 
Karin Forsling (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik Johnssons 
(L) tilläggsyrkande.
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