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Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Jenny Thor (S)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Silvia Assi (S)
Pell Uno Larsson (S)
Fehret Hatic (C)
Erica Gidlöf (KD)
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Louise Ornell (V)
Anna Stark (M)
Ewy Eriksson (M)
Henrik Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Daniel Ekblad (S)
Eva Jonsson (S)
Åke Pernefalk (M)

ersätter Martin Östebo (S)
ersätter Ronnie Wilén (S)
ersätter Helena Eklund (SD)

Närvarande ersättare
Robert Mörk (S)
Jessika Edetun Falk (C)
Daniel Dahlén (V)
Övriga
Karin Forsling (L)
Annika Roman
Camilla Brehmer Trumö
Camilla Hofwander
Muamer Sepic
Marie-Louise Hammar
Ida Frödén
Charlotta Nilsson
Ulrika Gustafsson

Ersättare, åhörare på distans
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Socialt ansvarig sjuksköterska (SAS)
Planerare
Personalföreträdare
Ekonom, § 40

Paragraf 36–50
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Maria Fhager, sekreterare

Digitalt justerat protokoll.

Gunhild Wallin (C), ordförande

Anna Stark (M), justerare
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§ 36 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Anna Stark (M) med Ewy
Eriksson (M) som ersättare.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet.
2. Anna Stark (M) utses till ordinarie justerare med Ewy Eriksson (M) som
ersättare.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 37 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

§ 38 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Henrik Johansson (L) har föranmält ett ledamotsinitiativ rörande brandskydd
och övningar samt två övriga frågor om evakueringsplan och reservkapacitet
för vårdboenden.
Louise Ornell (V) anmäler en övrig fråga om aktiviteter på vårdboenden.
Anna Stark (M) anmäler en övrig fråga om synpunkter på Demenscentrum
som inkommit från en anhörig.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Anmälda övriga frågor och ledamotsinitiativ besvaras sist på dagordningen
vid dagens sammanträde.
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§ 39 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 40 Månadsrapport ekonomi februari 2022 - Beslut
Ärendenummer: Vbn 110/2022
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

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

Månadsrapport ekonomi februari 2022, 2022-03-10
Presentation månadsrapport ekonomi februari 2022
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Månadsrapport ekonomi februari 2022 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för vidare hantering.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att de enheter
som riskerar en negativ budgetavvikelse når en budget i balans.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 41 Kornellen och Västerpark - Information
Handläggare: Camilla Brehmer Trumö
Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Camilla Brehmer Trumö informerar Vårdboendenämnden
om läget för de nya vård- och omsorgsboendena Kornellen och Västerpark.
Uppstartsprocessen för Kornellen blev lite fördröjd, bland annat på grund av
att larmsystemet blev försenat. 45 hyresgäster har nu flyttat in och nästa vecka
påbörjas nästa etapp där antalet hyresgäster ska ökas till 80.
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Förberedelser pågår för inflyttningen på Västerpark. Tidsplaneringen är snäv
men målet är att öppna så många platser som möjligt före sommaren.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 42 Arbete med anledning av det säkerhetspolitiska läget
- Information
Ärendenummer: Vbn 200/2022
Handläggare: Ida Frödén
Ärendebeskrivning

Vårdboendenämnden informeras om pågående arbete i kommunen och
förvaltningen med anledning av det säkerhetspolitiska läget.
Beslutsunderlag

Presentation Säkerhetspolitiskt läge, Örebro kommuns hantering, 2022-03-16
Förslag till beslut

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

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

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

Vårdboendenämnden får information om läget i förvaltningen ang. Corona
(Covid-19).
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Beslutsunderlag

- Lägesrapport, 2022-03-16
Förslag till beslut

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

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 44 Förvaltningschefens information
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Ingen information meddelas.

§ 45 Ordförandes information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Ordförande Gunhild Wallin (C) informerar om att det ännu är oklart var nästa
nämndsammanträde kommer hållas. Arbete pågår för att hitta en lokal.
Resterande nämndsammanträden under året kommer vara på Citypassagen.
Förslag till beslut

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

Vårdboendenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 46 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.
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Sedan sist har inga kontaktpolitikerbesök genomförts. Vid intresse kan man
börja höra sig för men ordförande Gunhild Wallin (C) uppmanar ledamöterna
att vara lyhörda för hur respektive enhet känner för att ta emot besök.
Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

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

Nämnden får för kännedom:
- Diarieförda ärenden - 2022-02-10 - 2022-03-09
- Samverkansprotokoll Vård- och omsorgsförvaltningen 2022-02-08
Beslutsunderlag

Lista med diarieförda ärenden - 2022-02-10 - 2022-03-09
Samverkansprotokoll 2022-02-08
Förslag till beslut

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

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 48 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 2022-02-10 2022-03-09
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Beslutsunderlag

Lista med delegationsbeslut perioden 2022-02-10 - 2022-03-09
Förslag till beslut

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

Vårdboendenämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 49 Svar på ledamotsinitiativ och övriga frågor från Henrik
Johansson (L)
Ärendenummer: Vbn 192/2022
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Henrik Johansson (L) har föranmält följande ledamotsinitiativ och övriga
frågor:
1. Ledamotsinitiativ rörande brandskydd och övningar. För att stå redo i
orostider så måste frågorna om utrymning, reservkapacitet kopplat till elkraft,
vattenförsörjning och föda/- samt läkemedel få en helt ny plats på den
politiska dagordningen. Kriget i Ukraina med en flyktingström på över 2
miljoner människor (den9/3) med en prognos på många miljoner flyktingar
inom några veckor samt ett milt sagt bekymmersamt säkerhetsläge i hela
Europa, kräver att samtlig personal bereds obligatorisk övning för att hantera
bränder eller situationer i tid av ofred. Det föreligger alltjämt ett läge där
merparten av personalen vid kommunens vårdboenden saknar basal
brandskyddsutbildning samt struktureras övning i utrymning och en första
insats vid eldsvåda eller annan risk vid kommunens boenden. Kunskaper om
skyddsrum måste därtill uppdateras, då flera anställda vittnar om att de helt
saknar kännedom om hur en evakuering ska kunna genomföras. Henrik
Johansson (L) hemställer nämnden att besluta om följande:
1. Skyndsam planläggning om utbildningsinsatser som sker i närtid.
2. Uppdatering av skyddsrumskapacitet och lokala beredskapslager i skyddsrum
med läkemedel, vatten och föda.
2. Fråga: Finns en evakueringsplan till skyddsrum vid kommunens
vårdboenden (frågan kan hanteras under sekretess)? Hur informeras
personalen om nödåtgärder?
3. Fråga: Vilken reservkapacitet finns om elen blir utslagen vid våra
vårdboenden (här behövs mer detaljerade svar och även information till berörd
personal)?
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Ordförande Gunhild Wallin (C) har i förväg avgett ett skriftligt svar och därtill
lämnades information i frågorna under § 42, Arbete med anledning av det
säkerhetspolitiska läget. De förslag som Henrik Johansson (L) lämnar i sitt
ledamotsinitiativ ligger inte under Vårdboendenämndens ansvar utan det är
kommunledningen som har huvudansvaret.
Beslutsunderlag

Skriftligt svar från Gunhild Wallin (C), 2022-03-14
Förslag till beslut

Ordförande Gunhild Wallins (C) förslag till beslut:
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.
2. Frågorna anses besvarade.
Yrkande

Henrik Johansson (L), Ann-Katrine Jondelius (M) och Anna Stark (M) yrkar
bifall till förslagen i Henrik Johanssons (L) ledamotsinitiativ och avslag på
beslutspunkt 2 i Gunhild Wallins (C) förslag.
Gunhild Wallin (C), Jenny Thor (S), Erika Gidlöf (KD) och Louise Ornell (V)
yrkar bifall till Gunhild Wallins (C) förslag.
Proposition

Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det för både ledamotsinitiativet och
de övriga frågorna finns två förslag till beslut. För ledamotsinitiativet finns dels
ordförandes förslag om att ledamotsinitiativet anses besvarat och dels Henrik
Johanssons förslag om att skyndsamt planlägga utbildningsinsatser som sker i
närtid samt uppdatera skyddsrumskapacitet och lokala beredskapslager i
skyddsrum med läkemedel, vatten och föda. För de övriga frågorna finns dels
ordförandes förslag om att frågorna anses besvarade och dels Henrik
Johanssons (L), Ann-Katrine Jondelius (M) och Anna Starks (M) yrkande om
avslag på ordförandes förslag.
Ordförande föreslår följande propositionsordning: Ordförandes förslag att
ledamotsinitiativet anses besvarat ställs emot de båda förslagen i Henrik
Johanssons (L) ledamotsinitiativ, varefter ordförandes förslag att frågorna
anses besvarade ställs emot Henrik Johanssons (L), Ann-Katrine Jondelius (M)
och Anna Starks (M) avslagsyrkande. Vårdboendenämnden godkänner
propositionsordningen.
Ordförande ställer sitt förslag om att ledamotsinitiativet anses besvarat mot de
båda förslagen i Henrik Johanssons (L) ledamotsinitiativ och finner att
Vårdboendenämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Ordförande ställer
därefter sitt förslag om att frågorna ska anses besvarade mot Henrik
Johanssons (L), Ann-Katrine Jondelius (M) och Anna Starks (M)
avslagsyrkande och finner att Vårdboendenämnden beslutar enligt ordförandes
förslag.
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Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.
2. Frågorna anses besvarade.
Reservation

Henrik Johansson (L), Ann-Katrine Jondelius (M), Anna Stark (M), Ewy
Eriksson (M) och Åke Pernefalk (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Henrik Johanssons (L), Ann-Katrine Jondelius (M) och Anna Starks (M)
yrkanden.

§ 50 Svar på övriga frågor från Louise Ornell (V) och Anna
Stark (M)
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Louise Ornell (V) ställer en övrig fråga om hur man har kommit igång med
aktiviteter på vårdboenden efter pandemin. En anhörig har hört av sig och haft
synpunkter på brister.
Camilla Hofwander, verksamhetschef, svarar att enhetscheferna på
vårdboendena försöker starta igång aktiviteter men de har haft svårigheter med
bemanningen under en period utifrån hög sjukfrånvaro och därför har det varit
svårt. De arbetar för att erbjuda så mycket aktiviteter de kan. Camilla Brehmer
Trumö, verksamhetschef, förtydligar att enhetscheferna har fått förtroende att
utforma aktiviteter utifrån sin enhets förutsättningar vilket kan göra att det
finns skillnader mellan boendena just nu. Ordförande Gunhild Wallin (C)
informerar om att det är på gång med en stor omstart av kontakter med
civilsamhället och aktiviteter i allmänhet.
Anna Stark (M) berättar att hon blivit uppringd av en anhörig till en hyresgäst
på Demenscentrum. Den anhöriga har synpunkter på att en hiss inte har
fungerat på länge och upplever att det är dålig bemanning.
Camilla Brehmer Trumö, verksamhetschef, svarar att både verksamhetschef
och enhetschef har varit i kontakt med den anhöriga och kommer ha
uppföljningar för att se vad som kan göras för att tillmötesgå synpunkterna.
Målet är att jobba för samsyn så att den enskilde ska känna sig nöjd och trygg
med verksamheten. Det finns också ett upprättat samarbete med hemvården
och biståndshandläggare.
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Beslut

Vårdboendenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Elektronisk underskrift av: Anna Stark 2022-03-23
Elektronisk underskrift av: GUNHILD WALLIN 2022-03-21

