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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2022-06-16 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Skogen, vån. 4, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Jenny Thor (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Martin Östebo (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Fehret Hatic (C) 
Erica Gidlöf (KD) 
Lisbet Forsberg (KD) 
Louise Ornell (V) 
Anna Stark (M) 
Ewy Eriksson (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) ersätter Ronnie Vilén (S) 
Karin Forsling (L) ersätter Henrik Johansson (L) 
Helén Berglind (SD) ersätter David Larsson (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Eva Jonsson (S) 
Robert Mörk (S) 
Jessika Edetun Falk (C) 
Daniel Dahlén (V) 
Åke Pernefalk (M) 
 
Övriga 
Annika Roman, förvaltningschef  
Sahra Strandberg, verksamhetschef 
Muamer Sepic, verksamhetschef  
Camilla Hofwander, verksamhetschef  
Ida Frödén, planerare/säkerhetssamordnare  
Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare  
Ulrika Gustafsson, ekonom 
Frans Flodin, nämndsekreterare 
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Paragraf 84–99 
 
 
Frans Flodin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
 
 
Ewy Eriksson (M), justerare  
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§ 84 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Ewy Eriksson (M) 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. Ewy Eriksson (M) utses till ordinarie justerare med  
Ann-Katrine Jondelius (M) som ersättare. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

 

§ 85 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 

§ 86 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 87 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns.  
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§ 88 Månadsrapport ekonomi maj 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 maj 
2022.   

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi maj 2022 
Presentation månadsrapport ekonomi maj 2022 

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 maj 2022 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

 

§ 89 Språksatsning - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 324/2022 
Handläggare: Sahra Strandberg 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med Förvaltningen för 
försörjning, utbildning och arbete gör en satsning på att stärka språkförmågan 
hos medarbetare. Målsättningen med språksatsningen är att samtlig fast 
anställd personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen som bedöms behöva 
utveckla sin språkliga förmåga ska erbjudas utbildning med målsättning att nå 
de krav på betyg i svenska som satts upp av Vård- och omsorgscollege. 
Samtidigt ska ett nytt sätt att arbeta med undervisning i svenska för elever på 
Komvux vård- och omsorgsutbildningar utvecklas i syfte att säkerställa en bra 
språknivå hos samtliga elever som examineras som undersköterskor. 
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Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning 2022-02-24 
Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden beslutar om språksatsning 2022-2024 enligt Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

 

§ 90 Uppdatering av kontaktpolitikerplanen - Beslut 
Ärendenummer: Vbn 321/2022 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Med jämna mellanrum under kvarvarande mandatperiod gör 
Vårdboendenämndens ledamöter kontaktpolitikerbesök i verksamheten med 
syfte att få insyn och kunskap. Besöken föreslås göras enligt gruppindelning 
beskriven i bilagd Plan för kontaktpolitikerbesök 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Plan, kontaktpolitikerbesök 2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämndens ledamöter gör med jämna mellanrum under 
kvarvarande mandatperiod besök i verksamheterna enligt bilagd Plan för 
kontaktpolitikerbesök 2022.   

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 91 Sammanställning av Lex Sarah-rapporter första 
halvåret 2022 - Information 
Ärendenummer: Vbn 314/2022 
Handläggare: Marie-Louise Hammar 

Ärendebeskrivning 
Socialt ansvarig samordnare Marie-Louise Hammar presenterar en 
sammanställning av Lex Sarah-rapporter för första halvåret 2022. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning Lex Sarah-rapporter första halvåret 2022 
Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 

§ 92 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).  

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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§ 93 Återkoppling av uppföljning Lex Sarah 
Demenscentrum - Information 
Ärendenummer: Vbn 379/2021 
Handläggare: Marie-Louise Hammar, Annika Roman 

Ärendebeskrivning 

Socialt ansvarig samordnare Marie-Louise Hammar och förvaltningschef 
Annika Roman informerar Vårdboendenämnden om den utredning som gjorts 
av rapportering enligt Lex Sarah på Demenscentrum, och om uppföljning 
gjord den 20 maj 2022.  Enhetschef Caroline Bodin hade tyvärr fått förhinder 
till dagens nämnd. 

Beslutsunderlag 
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, Demenscentrum, inkl. uppföljning 
2022-05-20. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

 

§ 94 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.  

- Ingen ny information gavs vid dagens sammanträde. 

 

§ 95 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Roman informerar om: 
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- Information om personalplaneringen inför sommaren 2022.  

- Information om handlingsplanen för Berggården. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt Vård- och omsorgsförvaltningen förslag. 

 

§ 96 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
- Ingen information gavs vid dagens sammanträde. 

 

§ 97 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.  

- Inga rapporter gavs vid dagens sammanträde. 

  

§ 98 Anmälan av delegationsbeslut 
Handläggare: Frans Flodin 

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 2022-05-12 - 2022-06-08 
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Beslut om fördelning av stiftelsemedel Social samfond I 2022 

Beslutsunderlag 
Lista med delegationsbeslut perioden 2022-05-12 - 2022-06-08 
Beslut om fördelning av stiftelsemedel Social samfond I 2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 99 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Frans Flodin 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2022-05-12 - 2022-06-08 

- Strategi mot hemlöshet, antagen av Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete 

- Samverkansprotokoll 2022-05-03 

Beslutsunderlag 
Diarieförda ärenden - 2022-05-12 - 2022-06-08 
Strategi mot hemlöshet, antagen av Kommunstyrelsens utskott för socialt 
förebyggande arbete 
Samverkansprotokoll 2022-05-03 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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