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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2021-11-25 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Sessionssalen/Digitalt 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Ronnie Wilen (S) 
Fehret Hatic (C) 
Lisbet Forsberg (KD) 
Louise Ornell (V) 
Anna Stark (M) 
Ewy Eriksson (M) 
Henrik Johansson (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) ersätter Jenny Thor (S) 
Robert Mörk (S) ersätter Martin Östebo (S) 
Jessika Edetun Falk (C) ersätter Erica Gidlöf  (KD) 
Åke Pernefalk (M) ersätter Helena Eklund (SD) 
 
Åhörande ledamöter via Teams 
Jenny Thor (S) 
Erica Gidlöf (KD) 
Helena Eklund (SD) 
Daniel Dahlén (V) 
 
Övriga 
Frans Flodin Nämndsekreterare 
Annika Roman Förvaltningschef 
Camilla Hofwander Verksamhetschef 
Ida Frödén Planerare  
Ulrika Gustafsson Ekonom 
Andreas Källdén  Administrativ samordnare 
Anna Atterhed Enhetschef 
Marie-Louise Hammar Socialt ansvarig samordnare 
Caroline Bodin Enhetschef 
Ella Kolkowska Forskare (Örebro universitet)  
Emma Spanedal Enhetschef   
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Paragraf 147–167 
 
 
Frans Flodin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
 
Louise Ornell (V), justerare  
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§ 147 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

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

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 
  
2. Louise Ornell (V) utses till ordinarie justerare med Anna Stark (M) som 
ersättare.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 148 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- ärendelistan fastställs. 

 

§ 149 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv. 
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§ 150 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Henrik Johansson (L) har innan sammanträdet inkommit med en fråga 
gällande förvaltningens beredskap vid strömavbrott för respektive 
vårdboenden i kommunen. Frågan besvaras under § 167. 

Henrik Johansson (L) har innan sammanträdet inkommit med ett 
ledamotsinitiativ om vaccinationskrav för anställda vid Örebro kommuns 
vårdboenden. Initiativet läggs till protokollet och besvaras vid nästkommande 
sammanträde. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- anmälda frågor tas till protokollet 

 

§ 151 Ekonomisk månadsrapport för oktober 
Ärendenummer: Vbn 276/2021 
Handläggare: Ulrika Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden visar till och med oktober på en negativ budgetavvikelse 
på 
-7,7 mnkr (0,5 mnkr exklusive covid-19 effekter). Uppdaterad prognos för 
helåret visar på en negativ budgetavvikelse på -1,9 mnkr (7,6 mnkr exklusive 
covid-19 effekter). 

Beslutsunderlag 
- Månadsrapport ekonomi, oktober 2021 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Informationen tas till protokollet 
2. Månadsrapport ekonomi oktober 2021 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 (exklusive covid-19 
effekter både vad gäller beläggningsersättning och merkostnader) når 
en budget i balans. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 
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§ 152 Tilläggsanslag november 2021  
Ärendenummer: Vbn 360/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser en tillfällig satsning från Kommunstyrelsen med anledning av 
väsentligt högre skatteintäkter än budgeterat där Programnämnd social välfärd 
tilldelas ett tillfälligt anslag under 2021 på 9,0 mnkr. Vårdboendenämnden 
tilldelas 2,6 mnkr av detta anslag. 

Beslutsunderlag 
Sov 670/2021 Tilläggsanslag oktober 2021 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Vårdboendenämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av 
tilläggsanslaget på 2 614 tkr. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 153 Tillsynsplan 2022 – beredning redovisning av 
riskanalys och val av förslag på områden 
Ärendenummer: Vbn 539/2021 
Handläggare: Andreas Källdén 

Ärendebeskrivning 
Föreslagna tillsynsområden för 2022. 

Beslutsunderlag 
- Riskanalys Tillsynsområden 2022. 
- Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- i och med dagens sammanträde anses ärendet berett. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 
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§ 154 Kvalitetsuppföljning av Vintrosahemmet 
Ärendenummer: Vbn 537/2021 
Handläggare: Anna Atterhed, Camilla Hofwander 

Ärendebeskrivning 
Resultatuppföljning av kvalitetskrav på Vintrosahemmet. 

Beslutsunderlag 
- Presentation 
- Rapport 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 155 Remiss - Strategi mot hemlöshet 
Ärendenummer: Vbn 514/2021 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har 
ett förslag till en strategi mot hemlöshet i Örebro tagits fram. Arbetet har letts 
av en arbetsgrupp inom Kommunstyrelseförvaltningen, med stöd av en bred 
referensgrupp med representanter från berörda kommunala verksamheter, 
statliga myndigheter, organisationer inom det civila samhället samt region och 
länsstyrelse. 
 
Vårdboendenämnden ska lämna synpunkter på strategin senast 30 december 
2021. 

Beslutsunderlag 
Remissvar hemlöshetsstrategi 
Förslag till remissversion Strategi mot hemlöshet 2021-07-07 
Missiv remiss Strategi mot hemlöshet 2021 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 
 
- Förslag på remissvar antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete. 

Yrkande 
Louise Ornell (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet, då partiet 
avser att direkt till kommunstyrelsens utskott lämna ett remissvar. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

Louise Ornell (V) deltar inte i beslutet. 

 

§ 156 Utvärdering av test med digital vårdassistent 
Ärendenummer: Vbn 583/2021 
Handläggare: Annette Gustafsson, Ella Kolkowska och Emma Spanedal 

Ärendebeskrivning 
Utvärdering av test med digital vårdassistent.  

Beslutsunderlag 
- Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 157 Uppföljning patientsäkerhetsberättelse 2020 
Ärendenummer: Vbn 238/2021 
Handläggare: Camilla Hofwander 

Ärendebeskrivning 
Åtgärder utifrån brister i patientsäkerhetsberättelsen 2020 
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Beslutsunderlag 
- Presentation 

Förslag till beslut 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 158 Lex Sarah - Demenscentrum 
Ärendenummer: Vbn 379/2021 
Handläggare: Marie-Louise Hammar, Caroline Bodin 

Ärendebeskrivning 
Återkoppling av Lex Sarah rapport, utredningen och vidtagna åtgärder. 

Beslutsunderlag 
- Lex Sarah rapport 
- Utredning 
- Återkoppling Vårdboendenämnden Demenscentrum 

Förslag till beslut 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 159 Nutritionstillståndet hos äldre personer med 
hemsjukvård 
Ärendenummer: Vbn 597/2021 
Handläggare: Stina Engelheart 

Ärendebeskrivning 
Stina Engelheart presenterar sin avhandling om nutritionstillståndet hos äldre 
personer med hemsjukvård. 
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Beslutsunderlag 
- Avhandling 
- Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 160 Sammanträdestider 2022 
Ärendenummer: Vbn 575/2021 
Handläggare: Frans Flodin 

Ärendebeskrivning 
Vård-och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
sammanträdestider för Vårdboendenämnden under år 2022. Vid planeringen 
av sammanträdestider har hänsyn tagits till bland annat ekonomiprocesserna 
och styrmodell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-18 

Förslag till beslut 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Ordinarie beslutssammanträden med Vårdboendenämnden ska under år 2022 
hållas torsdagar klockan 14.00 den 27 januari, den 17 februari, den 17 mars, 
den 21 april, den 19 maj, den 16 juni den 25 augusti, den 22 september, den 20 
oktober, den 17 november och den 8 december. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

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

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 162 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Ett nytt vårdboende kommer att startas på Västergård nästa år. 

Förslag till beslut 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 163 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Arvode kommer att utgå till ledamöter som är åhörare på distans. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- informationen läggs till handlingarna. 
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§ 164 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. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- ärendet bordläggs. 

 

§ 165 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Frans Flodin 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2021-10-19 - 2021-11-19. 

- Samverkansprotokoll VoO 2021-10-21.  

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden - 2021-10-19 - 2021-11-19 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 
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§ 166 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: 2021-10-19 - 
2021-11-19. 

Beslutsunderlag 
Lista med Delegationsbeslut perioden 2021-10-19 - 2021-11-19. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 167 Svar på övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Svar på Henrik Johnssons (L) fråga om reservkraft på kommunens 
vårdboenden: 

Inget av boendena har reservkraft. Det är en extrem ovanligt, väldigt dyr 
investering och kräver mycket löpande underhåll. 
Ett förslag som varit uppe är att förbereda fastigheterna för anslutning till 
mobil reservkraft som går att hyra in eller be försvaret om hjälp med (eller att 
kommunen köper 1–2 sådana) som förvaltningen kan placera ut vid en 
händelse. 
Ett annat alternativ som varit uppe är att värmeverket Eon vid Rosta kan förse 
kommunen med 40-60% av vårt elbehov om elnätet inte fungerar men dom 
kan inte starta utan el. Så förslaget har varit att sätta reservkraft där, men det är 
också väldigt dyrt. 

Elektisk apparaturer som används i omvårdnaden (t.ex droppräknare, 
andningsstödjare) och larmen på Vårdboenden har reservbatterier som klarar 
viss tid vid strömavbrott. 
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag.
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