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Vårdboendenämnden 
Datum: 2022-12-08 
Tid: 13:30–17:10 
Plats: Berget, vån 4, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) §§ 175-187 
Jenny Thor (S) §§ 168-185 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Martin Östebo (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Fehret Hatic (C) 
Erica Gidlöf (KD) 
Louise Ornell (V) 
Ewy Eriksson (M) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) ersätter Silvia Assi (S) 
Robert Mörk (S) ersätter Ronnie Wilén (S) 
Ida Svanerud (KD) ersätter Lisbet Forsberg (KD) 
Åke Pernefalk (M) ersätter Anna Stark (M) 
Jessika Edetun Falk (C) ersätter Gunhild Wallin (C) §§ 168-174, 

ersätter Jenny Thor (S) §§ 186-187  
Daniel Dahlén (V) ersätter Henrik Johansson (L) §§ 168-173 
Karin Forsling (L) ersätter Henrik Johansson (L) §§ 174-186 
 
Närvarande ersättare 
Helén Berglind (SD) 
Daniel Dahlén (V) §§ 174-187 
Jessika Edetun Falk (C) §§ 175-185 
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Camilla Brehmer Trumö Verksamhetschef 
Camilla Hofwander Verksamhetschef 
Muamer Sepic Verksamhetschef 
Ida Frödén Planerare, §§ 168-175 
Kamila Rzemiszewska Planerare, §§ 168-174 
Andreas Källdén Administrativ samordnare, §§ 168-174 
Peter Bodelsson Ekonom, §§ 168-174 
Marie-Louise Hammar Socialt ansvarig samordnare, §§ 175-187 
Charlotta Nilsson Personalföreträdare, §§ 168-185 
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Paragraf 168–187 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Jenny Thor (S), ordförande §§ 168-174 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande §§ 175-187 
 
 
Ann-Katrine Jondelius (M), justerare  
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§ 168 Protokollsjustering 
Handläggare: Jenny Thor 

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

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ann-Katrine Jondelius (M) utses att justera protokollet med Louise Ornell 
(V) som ersättare.  

 
§ 169 Anmälan av jäv 
Handläggare: Jenny Thor 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 170 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jenny Thor 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

 
§ 171 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Jenny Thor 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns.  

 
§ 172 Tema: Uppföljning HBTQI-utbildning 
Ärendenummer: Vbn 285/2022 
Handläggare: Tommy Aldergrim 

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 
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dessa teman får nämnden en mer djupgående redovisning av områdena än som 
redovisas i Delår 2 samt Årsredovisning. Temat för nämndsammanträdet i 
december utgår från åtagandet Nämnden ska arbeta för att fyra verksamheter 
ska HBTQ-diplomeras under 2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Vårdboendenämnden rekommenderar den nya Vård- och omsorgsnämnden 
att fortsätta med HBTQI-utbildningar för förvaltningens personal.  

Yrkande 
David Larsson (SD) yrkar bifall till punkt 1 och avslag på punkt 2 i Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag.  

Proposition 
Ordförande Jenny Thor (S) finner att det finns ett förslag till beslutspunkt 1, 
nämligen bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. Ordförande ställer 
förslaget under proposition och finner att Vårdboendenämnden beslutar enligt 
detta.  

Ordförande finner därefter att det finns två förslag till beslutspunkt 2; bifall till 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag samt David Larssons (SD) yrkande 
om avslag på detta. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Vårdboendenämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Vårdboendenämnden rekommenderar den nya Vård- och omsorgsnämnden 
att fortsätta med HBTQI-utbildningar för förvaltningens personal.  

Reservation 
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet i punkt 2 till förmån för sitt 
eget avslagsyrkande.  
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§ 173 Tillsynsrapport - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 539/2021 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska, Andreas Källdén 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen anges att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”   

Syftet med att planera, genomföra och följa upp de interna processerna i 
nämnderna är att inom respektive ansvarsområde säkerställa att verksamheten 
är ändamålsenlig, kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och rutiner. 
Vårdboendenämnden har för 2022 upprättat en tillsynsplan som anger vilka 
områden som ska granskas inom ramen för interkontrollen under 2022. De 
tillsynsområden som valts ut för granskning är:  

 (V1) Hantering av läkemedelsordinationer och delegering av läkemedel 
 (E1) Budget-, uppföljnings- och prognosansvar av chefer 
 (P1) Arbetsskada och tillbud 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:  

- Tillsynsrapporten för 2022 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.   

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 174 Preliminär årsberättelse 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 515/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson, Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska prognosen för 2022 visar på en negativ budgetavvikelse på 
-21,1 mnkr (-19,1 mnkr exklusive intraprenaderna). Den negativa ekonomiska 
effekten av covid-19 prognostiseras till totalt -14,7 mnkr och beror i huvudsak 
på kostnader för skyddsutrustning och basal hygienutrustning samt 
övertidskostnader kopplat till kohortvård men fram för allt beroende på en 
ansträngd bemanningssituation. Kostnadsutvecklingen påverkas givetvis även 
av den höga inflationen. Prognosen exklusive uppskattad effekt av covid-19 
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uppgår till -2,4 mnkr. Svårigheten att bedöma effekterna av pandemin innebär 
att det kan finnas kostnader som i dagsläget inte fångas upp och således inte 
räknas som en effekt av covid-19. Från och med april 2022 har 
omvårdnadspersonal på natten, enligt kollektivavtal, ett förkortat 
nattarbetstidsmått med två timmar per vecka. Den ekonomiska effekten av 
detta beräknas till cirka 4 mnkr under 2022 och den interna 
ersättningsmodellen tar i dagsläget inte hänsyn till detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Preliminär årsberättelse 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Vårdboendenämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 

2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Louise Ornell (V) deltar inte i beslutet.  

 
§ 175 Förlängning av attestförteckning - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 579/2021 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden utser och beslutar årligen, i samband med internbudgeten, 
beslutsattestanter, behörighetsattestanter. I och med attestförteckning gäller 
per kalenderår och att det först tas beslut om attestförteckning 2023 under 
kommande år behöver årets attestförteckning förlängas till dess att ny är 
beslutad. 

Det ska alltid finnas en aktuell attestförteckning för alla utsedda attestanter 
inom nämnden. Förteckningen anger vilken del av kodplanen respektive 
attestant utsetts till. När förändring sker av anställda eller av kodplanen ska 
förteckningen ändras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-25 
Attestförteckning 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Attestförteckning år 2022 för Vårdboendenämndens verksamheter förlängs 
att gälla tills ny attestförteckning år 2023 är beslutad av Vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 176 Extra sammanträde 12 januari 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 550/2022 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslutade i september 2021 om en ny 
nämndorganisation där bland annat Hemvårdsnämnden, Vårdboendenämnden 
och Programnämnd social välfärd upphör. Istället inrättas Vård- och 
omsorgsnämnden som tar över Hemvårdsnämndens och 
Vårdboendenämndens verksamheter och delar av ansvaret från 
Programnämnd social välfärd. Kommunfullmäktige har antagit ett nytt 
nämndreglemente för Vård- och omsorgsnämnden att börja gälla från och med 
den 1 januari 2023. 

Det är viktigt att det inte saknas en behörig beslutsfattare och det kan vara så 
att flera beslut kommer att behöva fattas på delegation innan den nya nämnden 
hinner sammanträda den första gången. Kommunfullmäktige väntas därför på 
sitt sammanträde den 12-13 december besluta att förlänga mandatperioden för 
de nuvarande nämnderna till den 12 januari 2023. Samtidigt skjuter man på 
införandet av nytt nämndreglemente till samma datum. Så länge som 
nämnderna finns kvar gäller de nuvarande delegationsordningarna. Förslaget är 
att de nuvarande nämnderna sammanträder för sista gången den 12 januari och 
då tar beslut om anmälan av delegationsbeslut. Strax därefter sammanträder 
den nya Vård- och omsorgsnämnden för att bland annat besluta om antagande 
av ny delegationsordning.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden håller ett avslutande sammanträde den 12 januari 2023 
kl. 09.30. 
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Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att förlänga 
mandatperioden för nuvarande nämnder till den 12 januari. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 177 Ändring av delegat i delegationsordningen - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 551/2022 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige väntas på sitt sammanträde den 12-13 december besluta 
att förlänga mandatperioden för de nuvarande nämnderna till den 12 januari 
2023. Samtidigt skjuter man på införandet av nytt nämndreglemente till samma 
datum. Så länge som nämnderna finns kvar gäller de nuvarande 
delegationsordningarna. Den nya förvaltningsorganisationen träder däremot i 
kraft den 1 januari 2023 som planerat och organisationsförändringen innebär 
en del förändringar i roller och titlar, framför allt i de högre chefsleden. I 
Vårdboendenämndens nuvarande delegationsordning är förvaltningschef en av 
delegaterna men den titeln försvinner i den nya organisationen. Istället 
tillkommer förvaltningsdirektör och områdeschef. 

För att det ska finnas en behörig beslutsfattare fram till att den nya Vård- och 
omsorgsnämnden fattar beslut om sin delegationsordning den 12 januari 
föreslås att förvaltningsdirektör Socialförvaltningen från och med den 1 januari 
får beslutanderätt på de punkter i gällande delegationsordning som idag är 
delegerade till förvaltningschef. Förvaltningsdirektören får också rätt att 
överlåta sin delegerade beslutanderätt till annan anställd inom kommunen, 
exempelvis områdeschef. Förvaltningsdirektören ska informera nämnden om 
vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten anmäls 
till nämnden i vanlig ordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Under perioden 1-12 januari har förvaltningsdirektör 
Socialförvaltningen beslutanderätt på de punkter i gällande 
delegationsordning för Vårdboendenämnden som är delegerade till 
förvaltningschef. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade 
beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. 
Förvaltningsdirektören informerar nämnden om vem som har fått den 
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vidaredelegerade beslutanderätten och besluten anmäls till 
Vårdboendenämnden i vanlig ordning. 

Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att förlänga 
mandatperioden för Vårdboendenämnden till den 12 januari. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 178 Uppföljning av handlingsplan Berggården - 
Information 
Ärendenummer: Vbn 343/2022 
Handläggare: Camilla Hofwander 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd beslutade den 25 april 2022 att ge 
programdirektör i uppdrag att häva avtalet avseende driftentreprenad av vård- 
och omsorgsboendet Berggården som ingåtts mellan Örebro kommun och 
Humana omsorg AB. Avtalet upphörde att gälla den 16 maj 2022 kl. 07.00. 
Verksamhetschef Camilla Hofwander informerar Vårdboendenämnden om 
pågående arbete utifrån den handlingsplan som Vård- och 
omsorgsförvaltningen arbetar efter för att komma tillrätta med de brister som 
uppmärksammats.  

Beslutsunderlag 
Handlingsplan Berggården 2022-08-01, uppdaterad november 2022 

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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§ 179 Sammanställning av Lex Sarah-rapporter t.o.m. 
november 2022 - Information 
Ärendenummer: Vbn 535/2022 
Handläggare: Marie-Louise Hammar 

Ärendebeskrivning 
Socialt ansvarig samordnare (SAS) Marie-Louise Hammar presenterar en 
sammanställning över 2022 års Lex Sarah-rapporter till och med november. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Sammanställning Lex Sarah Vobo helår 2022 
Ärendebeskrivning 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

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

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

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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§ 181 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Roman informerar om ett beslut hon fattat angående 
vård på Tullhuset i livets slutskede.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 182 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ordförande tackar nämnden och tjänstepersonerna för deras insatser under 
den gångna mandatperioden och nämnden tackar ordförande.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 183 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.  

Inga kontaktpolitikerbesök har genomförts sedan föregående 
nämndsammanträde.  
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§ 184 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 2022-11-10 - 2022-11-30 

Beslutsunderlag 
Lista med delegationsbeslut perioden 2022-11-10 - 2022-11-30 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

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

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2022-11-10 - 2022-11-30 

- Samverkansprotokoll, 2022-11-01 

Beslutsunderlag 
Diarieförda ärenden - 2022-11-10 - 2022-11-30 
Samverkansprotokoll, 2022-11-01 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna.  
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Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 186 Kvalitetsuppföljning Rynningeviken - Information 
Ärendenummer: Vbn 561/2022 
Handläggare: Emma Svanberg, Sofia Granrot 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden informeras om avslutad uppföljning av kvalitetskrav.  

Beslutsunderlag 
Rapport 2021-03-26 
Rapport 2022-10-20 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 187 Kvalitetsuppföljning Demenscentrum - Information 
Ärendenummer: Vbn 326/2022 
Handläggare: Caroline Bodin, Sofie Norén 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden informeras om avslutad uppföljning av kvalitetskrav.  

Beslutsunderlag 
Rapport 2022-10-18 

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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