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Vårdboendenämnden 
 
Datum: 2022-01-27 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, vån 4, Citypassagen/ Digitalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Gunhild Wallin (C) 
Jenny Thor (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Silvia Assi (S) 
Martin Östebo (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Ronnie Wilen (S) §§ 1-10 
Fehret Hatic (C) 
Erica Gidlöf (KD) 
Lisbet Forsberg (KD) §§ 6-18 
Louise Ornell (V) §§ 1-8 
Anna Stark (M) 
Ewy Eriksson (M) 
Henrik Johansson (L) 
Helena Eklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ekblad (S) ersätter Lisbeth Forsberg (KD) §§ 1-5 
Eva Jonsson (S) ersätter Ronnie Wilen (S) §§ 11-18 
Daniel Dahlén (V) ersätter Louise Ornell (V) §§ 9-18 
 
Närvarande ersättare 
Åke Pernefalk (M) 
Karin Forsling (L) 
 
Övriga 
Frans Flodin Nämndsekreterare 
Annika Roman Förvaltningschef 
Ulrika Gustafsson Ekonom 
Ida Frödén Planerare 
Andreas Källdén Administrativ samordnare 
Marie-Louise Hammar Socialt ansvarig samordnare 
Marie Tall Processledare 
Christina Johansson Enhetschef 
Linda Carlsson Enhetschef 
 

Digitalt justerat protokoll



ÖREBRO Protokoll  

  2 (11) 

Paragraf 1–18 
 
 
 
Frans Flodin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Gunhild Wallin (C), ordförande 
 
 
 
Ewy Eriksson (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 Ewy Eriksson (M) med Helena 
Eklund (SD) 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 Helena Eklund (SD) som 
ersättare. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 2 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- ärendelistan fastställs. 

 

§ 3 Anmälan av jäv 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv. 

 

§ 4 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Henrik Johansson (L) anmäler en övrig fråga om hjälpbehov. 
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§ 5 Information - Ekonomiskt resultat 2021 
Ärendenummer: Vbn 656/2021 
Handläggare: Ulrika Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Ulrika Gustafsson informerar nämnden om det ekonomiska resultatet 
för år 2021. Ytterligare information samt analys av resultatet delges nämnden i 
samband med beslut om Årsberättelse 2021. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 6 Verksamhetsplan med budget 2022 
Ärendenummer: Vbn 550/2021 
Handläggare: Ida Frödén, Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Det huvudsakliga uppdraget för Vårdboendenämnden är att utföra insatser i 
egen regi för service, vård och omsorg i särskilt boende för de människor som 
på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionsnedsättning har behov av 
sådana insatser.  

Vårdboendenämndens verksamhet har hittills haft en stabil ekonomi, med 
undantag för effekter av pandemin. Nämnden har fortsatt höga ambitioner för 
utvecklingen av äldreomsorgen och kommer att bedriva ett aktivt arbete för att 
testa och inventera behov av välfärdstekniska lösningar. 

Den stora omställningen till Nära vård och arbetet med kompetensutveckling, 
kompetensförsörjning och heltid som norm tillsammans med att arbeta med 
åtgärder för att minska den ofrivilliga ensamheten kommer att vara 
fokusområden för nämndens verksamheter under lång tid framöver. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2022 
Tjänsteskrivelse till nämnd 
Bildspel Budget 2022 
Bilaga 4 Intern ersättningsmodell vobo 2022 
Yrkande från Moderaterna 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Vårdboendenämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd Social 
välfärd för kännedom. 

Yrkande 
Ann-Katrine Jondelius (M) yrkar avslag till beslutspunkt 1 till förmån för 
Moderateranas lagda budget för 2022 i Kommunfullmäktige samt bifall till 
beslutspunkt 2. 

Helena Eklund (SD) meddelar att hon avstår från att delta i beslutet.  

Henrik Johansson (L) yrkar avslag på ärendet i sin helhet till förmån för 
Liberalernas lagda budget för 2022 i Kommunfullmäktige. 

Louise Ornell (V) yrkar avslag till beslutspunkt 1 till förmån för Vänsterpartiets 
lagda budget för 2022 i Kommunfullmäktige samt bifall till beslutspunkt 2. 

Erica Gidlöf (KD) yrkar bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Gunhild Wallin (C) yrkar bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Jenny Thor (S) yrkar bifall till Vård-och omsorgsförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Gunhild Wallin (C) hanterar de olika inkomna yrkandena som 
egna fristående yrkanden och finner att det finns fyra förslag till beslut det vill 
säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag respektive Ann-Katrine 
Jondelius (M) avslag till beslutspunkt 1 samt bifall till beslutspunkt 2, Henrik 
Johanssons (L) yrkande om avslag samt Louise Ornells (V) avslagsyrkande till 
punkt 1 samt bifall till punkt 2. 

Ordförande behandlar förslagen var och ett för sig och finner att 
Vårdboendenämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

Helena Eklund (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 
Ann-Katrine Jondelius (M) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 7 Nulägesöversikt 
Ärendenummer: Vbn 521/2021 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Örebro kommuns styrmodell har en nulägesöversikt som utgår 
från nämndens grunduppdrag enligt reglementet arbetats fram. 
Nulägesöversikten ska ligga till grund för Övergripande strategi och budget 
(ÖSB) 2023. 
Syftet är att visa en välgrundad bild av nämndens nuläge samt lyfta eventuella 
utvecklingsområden i framtida prioriteringar och mål på övergripande nivå. 
Översikten ska även lyfta vad i omvärlden som kan komma att påverka 
verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 
- Nulägesöversikt 
- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Nulägesöversikten för Vårdboendenämnden fastställs.  

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 8 Tillsynsplan 2022 
Ärendenummer: Vbn 539/2021 
Handläggare: Andreas Källdén 

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden ansvarar för att den interna kontrollen av sina 
verksamhetsområden. En del av detta ansvar innebär att fastställa en 
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att den 
ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom Vårdboendenämndens 
ansvarsområde. 

Under 2021 genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys med Vård- och 
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Verksamheterna fick inkomma med 
förslag på tillsynsområden som sedan riskbedömdes av ledningsgruppen. 
Utifrån de förslag som inkommit och den genomförda risk- och 
väsentlighetsanalysen samt genomgång med nämndens presidium föreslås tre 
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tillsynsområden under 2022, ett inom vardera områden verksamhet, ekonomi 
och personal. 

Resultatet av tillsynerna redovisas i Vårdboendenämndens tillsynsrapport i 
november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022 – Plan för uppföljning av internkontroll 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

1. Vårdboendenämnden ska under 2022 genomföra tillsyn inom följande 
tillsynsområden: 

- Hantering av läkemedelsordinationer och delegering av läkemedel (V1) 

- Budget-, uppföljnings och prognosansvar av chefer (E1) 

- Arbetsskada och tillbud (P1) 

2. Vårdboendenämnden antar Tillsynsplan 2022 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 9 Äldreomsorgslyftet  
Ärendenummer: Vbn 445/2020 
Handläggare: Sahra Strandberg 

Ärendebeskrivning 
Sahra Strandberg informerar Vårdboendenämnden om äldreomsorgslyftet. 

Beslutsunderlag 
- PowerPoint 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 
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§ 10 Sammanställning Lex Sarah-rapporter helår 2021 
Ärendenummer: Vbn 650/2021 
Handläggare: Marie-Louise Hammar 

Ärendebeskrivning 
Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare, föredrar sammanställning 
av inkomna Lex-Sarah rapporter 2021. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning av Lex Sarah-rapporter 2021 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

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

Ärendebeskrivning 
Vårdboendenämnden får en återrapportering om det nuvarande läget inom 
förvaltningens verksamheter avseende covid-19. 

Beslutsunderlag 
- lägesrapport 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 
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§ 12 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av förvaltningschef Annika Roman. Vid 
dagens sammanträde delges information om: 

- Arbetet med Västerpark fortgår. Det har rekryterats en chef och rekrytering 
av personal samt inköp av möbler pågår. Planen är att 20 platser kommer 
öppnas den 1 maj. Resterande platser öppnas i höst. 

- Kornellen öppnar den 14 februari. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 13 Ordförandes information 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av ordförande Gunhild Wallin (C). Vid 
dagens sammanträde delges information om: 

- Presidiet har kommit överens om att nämnden ska avstå boendena med 
kontaktpolitikerbesök pga. belastningen den rådande smittspridningen orsakar. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- informationen läggs till handlingarna. 

 

§ 14 Information - Nära vård Örebro 
Handläggare: Marie Tall, Christina Johansson, Linda Carlsson 

Ärendebeskrivning 
Information om Nära vård Örebro. 
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Förslag till beslut 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 15 Rapporter från kontaktpolitikerbesök 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: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 16 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Frans Flodin 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden - 2021-12-09 - 2022-01-20 

- Samverkansprotokoll VoO 2021-11-30 

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden - 2021-12-09 - 2022-01-20 
 
Samverkansprotokoll 2021-11-30 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut 
Handläggare: Frans Flodin 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har enligt Kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i 
uppdrag att fatta beslut åt 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: 2021-12-09 - 
2022-01-20. 

Beslutsunderlag 
Lista med Delegationsbeslut perioden 2021-12-09 - 2022-01-20. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Vårdboendenämnden beslutar: 

- enligt förvaltningens förslag. 

 

§ 18 Svar på övriga frågor 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Henrik Johansson (L) meddelar att han redan fått svar på sin fråga under 
nämndens gång.
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