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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2021-01-28 
Tid: 14:00–17:20 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset samt digitalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Jenny Thor (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Pell-Uno Larsson (S) 
Ronnie Wilen (S) 
Fehret Hatic (C) 
Erica Gidlöf (KD) 
Lisbet Forsberg (KD) 
Louise Ornell (V) 
Henrik Glamsjö (M) 
Henrik Johansson (L) 
Helena Eklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) Ersätter Martin Östebo (S) 
Åke Pernefalk (M) Ersätter Ewy Eriksson (M) 
 
Närvarande ersättare 
Eva Jonsson (S) 
Jessika Edetun Falk (C) 
Daniel Dahlén (V) 
Karin Forsling (L) 
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Michaela Larsson Nämndsekreterare 
Handläggare på specifikt ärende 
 
Paragraf 1–17 
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Michaela Larsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
 
Henrik Glamsjö (M), justerare 
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§ 1 Protokollsjustering 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Henrik Glamsjö 
(M) med Helena Eklund (SD) som ersättare.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

- Henrik Glamsjö (M) utses till justerare med Helena Eklund (SD) som 
ersättare. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Protokollsjustering sker inom två veckor efter sammanträdet. 

- Henrik Glamsjö (M) utses till justerare med Helena Eklund (SD) som 
ersättare. 

§ 2 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Ledamotsinitiativ från Henrik Johansson (L), Karin Forsling (L), Ann-Katrin 
Jondelius (M), Henrik Glamsjö (M) samt Åke Pernefalk (M) tas till 
dagordningen, (se § 17) 

- Ärendelistan godkänns.  

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 3 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
- Ingen ledamot anmäler jäv. 
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§ 4 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Inkommen övrig fråga/ ledamotsinitiativ från Henrik Johansson (L), Karin 
Forsling (L), Ann-Katrin Jondelius (M), Henrik Glamsjö (M) samt Åke 
Pernefalk (M). 

- En skrivelse har inkommit från Henrik Johansson (L) m.fl. gällande utredning 
och utförande av snabbtester på personal. Detta är ingen fråga utan ett 
ledamotsinitiativ som behandlas under § 17. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet tas till dagordningen. (se § 17) 

§ 5 Användning av statsbidrag för att motverka ensamhet, 
Skebäcksgården - information 
Ärendenummer: Vbn 211/2021 
Handläggare: Therese Fredriksson, Åsa Fogelqvist 

Ärendebeskrivning 
Muntligt föredragande från enhetscheferna Therese Fredriksson och Åsa 
Fogelqvist hur Skebäcksgården har nyttjat statsbidraget för att motverka 
ensamhet.  

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation, 2021-01-20 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 6 Kvalitetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen - 
information 
Ärendenummer: Vbn 195/2021 
Handläggare: Gunilla By 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsberättelsen som Vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun 
har tagit fram fokuserar på ett antal områden som är av övergripande karaktär, 
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där en eller flera verksamheter och förvaltningar är 
involverade. Kvalitetsberättelsen ska ses som komplement till förvaltningens 
årsberättelse och Patientsäkerhetsberättelsen. Struktur och innehåll utgår från 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse vård och omsorgsförvaltningen 2020, 2021-01-14 
Powerpointpresentation, 2021-01-14 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 7 Förändring av platsinriktning på Elgströmska och 
Hagagården - information 
Ärendenummer: Vbn 490/2020 
Handläggare: Lisa Otternäs 

Ärendebeskrivning 
2020-11-16 informerades Vårdboendenämnden om en kommande förändring 
på Hagagården och Elgströmska där Hagagårdens BPSD-platser flyttas över till 
Elgströmska. Hagagården skulle genom denna förändring få en platsinriktning 
som kombinerat skulle handha sex korttidsplatser och tre växelvårdsplatser 
med inriktning demens.  

I arbetet med förändringsprocessen och genom riskanalysen framkommer flera 
allvarliga risker med val av inriktning kopplat till patientsäkerhet och möjlighet 
att hantera ytterligare korttidsvård på landsbygd. Mot bakgrund av detta 
föreslås en ändring av tidigare fattade beslut till att inriktningen på Hagagården 
istället blir sex permanenta platser med inriktning på demens i kombination 
med tre växelvårdsplatser. Om svårigheter att belägga dessa platser uppstår kan 
enstaka platser tillfälligt användas till korttidsvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-08 
Protokollsutdrag, 2020-11-16 § 90 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:  

- Informationen tas till protokollet. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  6 (11) 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 8 Sammanställning Lex Sarah 2020 - information  
Ärendenummer: Vbn 194/2021 
Handläggare: Marie-Louise Hammar 

Ärendebeskrivning 
Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare, föredrar sammanställning 
av inkomna Lex-Sarah rapporter 2020. 

Beslutsunderlag 
Rapport Sammanställning Lex Sarah 2020, 2021-01-13 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 9 Information från ordförande 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av ordförande Gunhild Wallin (C). 

- Information om förändrad tidsplan gällande verksamhetsplanering 2021. 

- Förslag om att införa digitala kontaktpolitikerbesök. Förslaget ska behandlas 
under nästkommande nämndsammanträde den 18 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig information. 

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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§ 10 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av förvaltningschef Annika Roman. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut 
Handläggare: Michaela Larsson 

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 2020-12-03 - 
2021-01-21. 

Beslutsunderlag 
Lista med Delegationsbeslut perioden 2020-12-03 - 2021-01-21 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 12 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Michaela Larsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 
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- Diarieförda ärenden 

- Månadsrapport boendesamordning 

- Samverkansprotokoll vård- och omsorg 201124 

- Samverkansprotokoll vård- och omsorg 201215 

- Samverkansprotokoll vård- och omsorg 210112  

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden, 2021-01-21 
Månadsrapport boendesamordning, 2021-01-18 
Samverkansprotokoll vård- och omsorg 201124 
Samverkansprotokoll vård- och omsorg 201215 
Samverkansprotokoll vård- och omsorg 210112 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 13 Rapporter från kontaktpolitikerbesök 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. 

Med anledning av den rådande situationen, Covid-19, har inga 
kontaktpolitikerbesök genomförts. 

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

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden får en återrapportering om det nuvarande läget inom 
förvaltningens verksamheter med anledning av Covid-19 utifrån en 
Powerpointpresentation. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 15 Information ekonomiskt resultat 2020 
Ärendenummer: Vbn 3/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Kort information om ekonomiskt resultat 2020. Ytterligare information och 
analys kommer i samband med Årsberättelsen för 2020. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 16 Uppföljning av vården vid Covid-19 - beslut 
Ärendenummer: Vbn 599/2020 
Handläggare: Cecilia Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Cecilia Lundberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogör 
för Vårdboendenämnden om den rapport som är sammanställd av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och palliativa vårdsamordnare om genomförd 
utvärdering av vården vid covid-19 under våren 2020. 
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Beslutsunderlag 
Rapport Utvärdering av vården vid Covid-19, 2020-11-26 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-26 
Powerpointpresentation, 2021-01-25 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Rapporten ska användas som ett av underlagen i den fortsatta diskussionen 
med Region Örebro län kring hälso- och      sjukvården i våra kommunala 
verksamheter. 

2. Återkoppling ska ske fortlöpande till nämnden. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 17 Ledamotsinitiativ: Utreda och införa dagliga Covid-
19- snabbtester på personal  

Ärendebeskrivning 
Henrik Johansson (L), Karin Forsling (L), Ann-Katrin Jondelius (M), Henrik 
Glamsjö (M) samt Åke Pernefalk (M) har inkommit med ett 
ledamotsinitiativ beträffande att utreda och införa dagliga snabbtester gällande 
covid-19 för personal vid kommunens vårdboenden innan tjänstgöring.  

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, 2021-01-27  

Förslag till beslut 
Henrik Johansson (L) m.fl. föreslår att Vårdboendenämnden beslutar: 

1. Att fatta beslut om att uppdra förvaltningen att skyndsamt utreda hur 
ett införande av snabbtester av samtlig personal innan arbetspass kan 
genomföras, där kostnader och alternativa upplägg för genomförandet 
presenteras.  

2. Att förvaltningen också gör en snabbenkät för att fånga upp personalen 
och arbetstagarorganisationernas synpunkter.  

3. Att ovanstående ska meddelas nämndens ledamöter senast den 5 
februari 2021, för ett beslut per capsulam via e-post.  

Yrkande 
Gunhild Wallin (C) yrkar på att ledamotsinitiativet från Liberalerna och 
Moderaterna avseende att utreda och införa dagliga snabbtester gällande covid-
19 för personal vid kommunens vårdboenden innan tjänstgöring avslås. 
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Helena Eklund (SD), Jenny Thor (S), Erica Gidlöf (KD) samt Louise Ornell 
(V) yrkar bifall till Gunhild Wallins (C) yrkande. 

Henrik Johansson (L), Ann-Katrin Jondelius (M), Henrik Glamsjö (M) samt 
Åke Pernefalk (M) yrkar bifall till förslaget. 

Proposition 
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns två förslag till beslut det vill 
säga Henrik Johansson (L) m.fl. förslag om att utreda och införa dagliga 
snabbtester gällande covid-19 för personal samt Gunhild Wallins (C) yrkande 
om avslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra genom acklamation och finner 
att Vårdboendenämnden beslutar enligt Gunhild Wallins (C) yrkande. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet från Liberalerna och Moderaterna avseende att utreda och 
införa dagliga snabbtester gällande covid-19 för personal vid kommunens 
vårdboenden innan tjänstgöring avslås.   

Reservation 
Henrik Johansson (L), Ann-Katrin Jondelius (M), Henrik Glamsjö (M) samt 
Åke Pernefalk (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
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