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§ 134 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

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

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

 
§ 135 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 136 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Henrik Johansson (L) anmäler 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.  
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Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- De övriga frågorna läggs sist på dagordningen och besvaras i mån av tid.  

 
§ 137 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Punkten Övriga frågor läggs till sist på dagordningen.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns med tillägget Övriga frågor.  

 
§ 138 Tema: Civila samhället 
Ärendenummer: Vbn 285/2022 
Handläggare: Camilla Brehmer Trumö, Camilla Weckström, Anneli Nyman, 
Josefin Göthlin, Emelie Rådström Sipinen 

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 
augusti utgår från åtagandet Nämnden ska skapa förutsättningar för en 
omstart/förnyelse av vårdboendenas samverkan med civila samhället.  

Beslutsunderlag 
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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§ 139 Månadsrapport ekonomi september 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 
september 2022. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi september 2022 
Powerpointpresentation 

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 september 2022 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 140 Utbildning för enhetschefer - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 458/2022 
Handläggare: Muamer Sepic 

Ärendebeskrivning 
Utifrån önskemål från några enhetschefer samt vad verksamhetschefer ser 
behov av har ett upplägg för en skräddarsydd utbildning tagits fram där 
målsättningen är att samtliga enhetschefer inom vård- och omsorgsboenden 
ska få stöttning och kompetensutveckling för att kunna agera som säkra, 
innovativa och klara chefer och ledare i enlighet med kommunens 
kompetensstyrningsmodell. Vidare är syftet med utbildningen att 
enhetscheferna ska tryggas i sina ledarskapsroller och därigenom kunna stärka 
sina medarbetare för att hyresgästerna ska få sina individuella vård- och 
omsorgsbehov tillgodosedda med bästa kvalité. Vi vill med utbildningen satsa 
på enhetschefernas kompetensutveckling, som på grund av pandemin blivit 
lidande.     

Förslaget är att Sandahl partners håller i utbildningen utifrån ett upplägg som 
tagits fram i samverkan mellan dem och verksamhetscheferna. Utbildningen är 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  6 (11) 

tänkt att finansieras av medel från planeringsreserven och kommer sammanlagt 
kosta 133 280 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-04 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden beslutar om en gemensam utbildning för samtliga 
enhetschefer inom kommunens vård- och omsorgsboenden enligt Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 141 HSL-utredningen - Information 
Ärendenummer: Vbn 483/2022 
Handläggare: Cathrine Binett Österlund, Ola Odebäck, Sophie Jansson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden informeras om pågående genomlysning av kommunens 
hälso- och sjukvårdsuppdrag. Syftet är att visa på aktuell vårdtyngd och 
medicinsk komplexitet, analysera den legitimerade personalens upplevelse av 
deras förutsättningar och kompetens att bedriva en trygg och säker vård, 
redovisa kostnaden för hälso- och sjukvårdsuppdraget samt identifiera möjliga 
förbättringsområden avseende organisation och arbetssätt.  

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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§ 142 Uppföljning efter sammanslagning av vårdboende 
och gruppboende demens samt redovisning av 
pågående kompetensstödjande insatser  - Information 
Ärendenummer: Vbn 447/2022 
Handläggare: Camilla Brehmer Trumö 

Ärendebeskrivning 
1 april 2022 skedde en sammanslagning av gruppboende demens och 
vårdboende demens. Ambitionen var att kontinuitet, trygghet och relationer 
kan förstärkas vid kvarboende. Vård- och omsorgsförvaltningen gör nu en 
riktad satsning för att vidareutveckla den personcentrerade vården, allt i linje 
med Nära vård och rehabiliterande förhållningssätt. Uppföljningen av 
sammanslagningen visar att de enhetschefer som har fått erfara förändringen 
ser positivt på sammanslagningen även om det finns vissa utmaningar.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

 
§ 143 Utredningsuppdrag och pilotverksamhet 
Mellanvårdsformer - Information 
Ärendenummer: Vbn 473/2022 
Handläggare: Perola Sundin 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden informeras om pågående utredningsuppdrag och 
pilotverksamhet kring mellanvårdsformer. Syftet med arbetet är att utforska 
möjligheten att tillskapa en mellanvårdsnivå som kan möta flera olika behov 
under samma tak och där den resursförstärkning som krävs utnyttjas så 
effektivt som möjligt. Centralt i arbetet är att beskriva en vårdform med 
tillhörande arbetssätt som kan tillämpas vid flera, i första hand sjukhusnära, 
enheter i Örebro läns kommuner. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation  
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

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

Ärendebeskrivning 
Information om läget i förvaltningen ang. Corona (Covid-19).  

Beslutsunderlag 
Lägesrapport  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 145 Nära vård - Information 
Ärendenummer: Vbn 406/2022 
Handläggare: Berit Hjalmarsson 

Ärendebeskrivning 
Berit Hjalmarsson, processledare för Nära vård, ger en återrapport om "nya 
socialförvaltningens" ledarforum och berättar kort om några andra pågående 
aktiviteter såsom de workshops som planeras gemensamt med Myndighet och 
Hemsjukvården samt några länsövergripande aktiviteter.   

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation  
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 146 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Annika Roman, förvaltningschef, informerar om att det på Västerpark kommer 
att öppnas en avdelning med somatisk inriktning, så att personer som ligger på 
korttidsplats och väntar på plats på vårdboende kan flytta dit.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

 
§ 147 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Gunhild Wallin (S) informerar om att nämnden kommer ha en 
avslutning på kvällen efter det sista nämndsammanträdet i december.  

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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§ 148 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.  

Ida Svanerud (KD) och Martin Östebo (S) rapporterar från 
kontaktpolitikerbesök på Askenäshemmet.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 149 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 2022-09-15 - 2022-10-12 

Beslutsunderlag 
Lista med delegationsbeslut perioden 2022-08-18 - 2022-09-14 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 150 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Ärendenummer: Vbn 434/2022 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2022-09-15 - 2022-10-12 

- Samverkansprotokoll 2022-09-06 

Beslutsunderlag 
Diarieförda ärenden - 2022-09-15 - 2022-10-12 
Samverkansprotokoll 2022-09-06 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 151 Övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Henrik Johansson (L) har anmält tre övriga frågor.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Henrik Johanssons (L) övriga frågor besvaras vid nästa nämndsammanträde.  
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