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Vård- och omsorgsnämnden 
 
Datum: 2023-03-28 
Tid: 12:30–16:30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Mattias Ottosson (S) 
Anna-Karin Kumlin (M) 
Johanna Reimfelt (L) 
Margareta Jansson (S) 
Ann-Marie Wulfstrand Byhlin (S) 
Pell Uno Larsson (S) §§ 49-64 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Anette Karlsson (M) 
Jessika Edetun Falk (C) 
Fehret Hatic (C) 
Gunilla Fredriksson (SD) §§ 48-64 
Sadeta Hatic (SD) 
Christina Håkansson (KD) 
Louise Ornell (V) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Dan Dahlén (S) ersätter Johan Hurtig (S) 
Yvonne Käll (M) ersätter Milian Olavsønn 

Snekkerbakken (M)  
Margareta Gunhamre (S) ersätter Pell Uno Larsson (S) §§ 45-48 
Christer Johansson (L) ersätter Gunilla Fredriksson (SD)  

§§ 45-47 
 
Närvarande ersättare 
Margareta Gunhamre (S) §§ 49-64 
Evariste Nkurikiye (S) 
Stig Westlén (M) 
Margaretha Ekström (C) 
Christer Johansson (L) §§ 48-64  
Ingemar Savonen (V) 
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Övriga 
Annika Roman   Områdeschef 
Anna-Stina Lander Verksamhetschef 
Camilla Hofwander Verksamhetschef 
Camilla Brehmer Trumö Verksamhetschef, §§ 50-52 
Ida Frödén Planerare 
Kamila Rzemiszewska Planerare 
Sandra Andersson Ekonom 
Simo Viinikka Boendesamordnare, §§ 53-56 
Ulrika Lindgjerdet Personalföreträdare, §§ 45-52  
 
Paragraf 45–64 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Mattias Ottosson (S), ordförande 
 
 
 
Louise Ornell (V), justerare  
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§ 45 Val av justerare 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt inom två veckor efter sammanträdet. Som 
ordinarie justerare föreslås Louise Ornell (V) med Peter Springare (ÖP) som 
ersättare.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Louise Ornell (V) utses till justerare med Peter Springare (ÖP) som ersättare.  
 

§ 46 Anmälan av jäv 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  
 

§ 47 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Christina Håkansson (KD) anmäler två övriga frågor: 

1. I ärendebeskrivningen av ärendet Utredning av Ölmbrogården - Information 
är det enda beslutsunderlaget muntlig information. Direktivet för utredningen 
borde ha följt med som beslutsunderlag. 

2. Under Diarieförda ärenden och inkomna handlingar finns ett antal brev som 
är tillställda nämnden där namnen på avsändarna är maskade. Christina 
Håkansson (KD) är kritisk till att namnen inte syns. 

Ordförande Mattias Ottosson (S) besvarar fråga 2. Handlingar innehållande 
personuppgifter som läggs ut i Meetings+ ska GDPR-markeras. Handlingar 
som GDPR-markeras försvinner från Meetings+ en dag efter sammanträdet. 
Ordförande gjorde bedömningen att det är bättre att personuppgifterna maskas 
så att handlingarna får ligga kvar i Meetings+. Det finns ingen tanke om att 
mörka avsändarna. Ordförande tar med sig frågan om hur det kan hanteras 
framöver med hänsyn till det demokratiskt bästa.  
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Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Christina Håkanssons (KD) första övriga fråga besvaras i samband med 
ärendet Utredning av Ölmbrogården - Information. Christina Håkanssons 
(KD) andra övriga fråga anses besvarad i och med ordförandes svar.  
 

§ 48 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns.  
 

§ 49 Patientsäkerhetsberättelse 2022, Örebro kommun - 
Information 
Ärendenummer: Voo 48/2023 
Handläggare: Hanna Schwager, Cecilia Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen 2022 sammanfattar Örebro kommuns arbete med 
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga. Tredje 
kapitlet i patientsäkerhetslagen beskriver vårdgivarens skyldigheter. 
Skyldigheterna tydliggörs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, 
SOSFS 2011:9 och 2005:28. En av dessa skyldigheter är att årligen beskriva 
vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat 
följande framgå: 
- hur man har arbetat med patientsäkerhet under året 
- vilka åtgärder som har vidtagits 
- vilka resultat som har uppnåtts. 

Den politiska nämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för huvudmannen Örebro 
kommun. Ett sätt för nämnd att ta detta ansvar är att följa upp hälso- och 
sjukvården och patientsäkerheten genom att årligen ta del av vårdgivarnas 
patientsäkerhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-07 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 för vårdgivaren Örebro kommun  
Powerpointpresentation 
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Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Yrkande 
Johanna Reimfelt (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Proposition 
Ordförande Mattias Ottosson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 
nämligen Socialförvaltningens förslag om att informationen ska tas till 
protokollet och Johanna Reimfelts (L) yrkande om att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. Ordförande ställer de båda förslagen under 
proposition och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller dessa.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet.  

2. Johanna Reimfelt (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  
 

§ 50 Patientsäkerhetsberättelse 2022, Norlandia Care - 
Information 
Ärendenummer: Voo 843/2023 
Handläggare: Daniel Forsberg 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorgsboende Sirishof och 
Skäpplandsgården år 2022 sammanfattar Norlandia Cares arbete med 
patientsäkerhet under året och är sammanställd av verksamhetschef och 
biträdande verksamhetschefer. 

Tredje kapitlet i patientsäkerhetslagen beskriver vårdgivarens skyldigheter. 
Skyldigheterna tydliggörs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, 
SOSFS 2011:9 och 2005:28. En av dessa skyldigheter är att årligen beskriva 
vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat 
följande framgå: 
• hur man har arbetat med patientsäkerhet under året 
• vilka åtgärder som har vidtagits 
• vilka resultat som har uppnåtts 

Den politiska nämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för huvudmannen Örebro 
kommun. Ett sätt för nämnd att ta detta ansvar är att följa upp hälso- och 
sjukvården och patientsäkerheten genom att årligen ta del av vårdgivarnas 
patientsäkerhetsberättelser. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-09 
Patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorgsboende Sirishof och 
Skäpplandsgården år 2022 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
 

§ 51 Utredning av Ölmbrogården - Information 
Ärendenummer: Voo 934/2023 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Mattias Ottosson (S) informerar Vård- och omsorgsnämnden om 
pågående utredning av Ölmbrogården. Uppdragsbeskrivningen för utredningen 
finns nu bifogad.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Uppdragsbeskrivning, 2023-02-17 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandes förslag.  
 

§ 52 Verksamhetsplan med budget 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Voo 427/2023 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska, Sandra Andersson 

Ärendebeskrivning 
Det huvudsakliga uppdraget för Vård- och omsorgsnämnden är att utföra 
insatser för individuell service, vård och omsorg samt hälsofrämjande och 
förebyggande arbete. Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning inom 
verksamhetsområdet och för bostadsanpassningsbidrag. 
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Kommunen står inför utmaningar kopplat till det ekonomiska läget i 
omvärlden. Inför 2023 har ett effektiviseringskrav om 1 % av nämndernas 
tilldelade ramar fördelats. För Vård- och omsorgsnämnden motsvarar 
effektiviseringskravet 17,8 mnkr. Effektiviseringskravet är fördelat i budget 
2023 men vidare uppföljning av och beslut kopplat till anpassningar utifrån 
effektivisering kommer behövas under året. Målet för 2023 är att fortsätta 
utveckla kvalitén och de ekonomiska resultateten i syfte att få en hållbar 
verksamhet med ekonomi i balans, god kvalitet och god arbetsmiljö. 

Andra fokusområden för en hållbarhet över tid är att fortsätta omställningen 
till Nära vård och att ha en beredskap för att möta framtida utmaningar inom 
kompetensförsörjningen, som bland annat inkluderar möjligheter att erbjuda 
medarbetare i Vård och omsorg att arbeta heltid inom ramen för "heltid som 
norm" och kompetensutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-07 
Verksamhetsplan och budget 2023 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Verksamhetsplan med budget 2023 för Vård- och omsorgsnämnden 
fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2023 överlämnas till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 

3. I syfte att säkerställa en ekonomi i balans får område Vård och omsorg inom 
Socialförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med Bilaga 5, 
Beslutade åtgärder. Beslutade och vidtagna åtgärder ska löpande följas upp 
under året. 

Yrkande 
Johanna Reimfelt (L) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag med 
hänvisning till Liberalernas budget som har lagts fram i Kommunfullmäktige.  

Christina Håkansson (KD) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag med 
hänvisning till Kristdemokraternas förslag till budget som har lagts fram i 
Kommunfullmäktige. 

Gunilla Fredriksson (SD) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag med 
hänvisning till Sverigedemokraternas budget.  

Peter Springare (ÖP) yrkar avslag till föreslagen verksamhetsplan och 
nämndbudget till förmån för Örebropartiets lagda budgetförslag i 
Kommunfullmäktige den 13 december 2022. 

Louise Ornell (V) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag till förmån för 
Vänsterpartiets budget som har lagts fram i Kommunfullmäktige. 
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Mattias Ottosson (S) yrkar bifall till Socialförvaltningens förslag.  

Proposition 
Ordförande Mattias Ottosson (S) finner att det finns sex förslag till beslut; 
bifall till Socialförvaltningens förslag, Gunilla Fredrikssons (SD) yrkande om 
avslag till förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag, Louise Ornells (V) 
yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag, Christina 
Håkanssons (KD) yrkande om avslag till förmån för Kristdemokraternas 
budgetförslag, Peter Springares (ÖP) yrkande om avslag till förmån för 
Örebropartiets budgetförslag samt Johanna Reimfelts (L) yrkande om avslag 
till förmån för Liberalernas budgetförslag.  

Ordföranden redovisar ett förslag till propositionsordning där förslagen ställs 
mot varandra. Vård- och omsorgsnämnden godkänner propositionsordningen. 
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner 
att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Socialförvaltningens förslag.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsplan med budget 2023 för Vård- och omsorgsnämnden 
fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2023 överlämnas till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 

3. I syfte att säkerställa en ekonomi i balans får område Vård och omsorg inom 
Socialförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med Bilaga 5, 
Beslutade åtgärder. Beslutade och vidtagna åtgärder ska löpande följas upp 
under året. 

Reservation 
Peter Springare (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Gunilla Fredriksson (SD) och Sadeta Hatic (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Gunilla Fredrikssons (SD) förslag.  

Johanna Reimfelt (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag.  

Christina Håkansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag.  

Louise Ornell (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.  
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§ 53 Ekonomisk månadsrapport februari - Beslut 
Ärendenummer: Voo 837/2023 
Handläggare: Sandra Andersson 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för Vård- och 
omsorgsnämnden. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till februari 
2023. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi februari 2023  
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med 
effektiviseringsåtgärder, både på kort och lång sikt, utifrån Verksamhetsplan 
med budget 2023. Alla medarbetare i förvaltningen ska fortsatt jobba mot de 
ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande aktiviteterna på 
enheterna. Målet är en ekonomi i balans under 2023. 

Yrkande 
Peter Springare (ÖP) yrkar avslag på punkt 2 i Socialförvaltningens förslag till 
beslut om att jobba utifrån styrets budget, med hänvisning till Örebropartiets 
lagda budgetförslag i kommunfullmäktige den 13 december 2022. 

Johanna Reimfelt (L) yrkar avslag på beslutspunkt 2 i Socialförvaltningens 
förslag med hänvisning till Liberalernas budget som har lagts fram i 
Kommunfullmäktige.  

Christina Håkansson (KD) yrkar avslag på beslutspunkt 2 i 
Socialförvaltningens förslag med hänvisning till Kristdemokraternas förslag till 
budget som har lagts fram i Kommunfullmäktige. 

Gunilla Fredriksson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2 i Socialförvaltningens 
förslag med hänvisning till Sverigedemokraternas budget.  

Louise Ornell (V) yrkar avslag på beslutspunkt 2 i Socialförvaltningens förslag 
till förmån för Vänsterpartiets budget som har lagts fram i 
Kommunfullmäktige.  

Proposition 
Ordförande Mattias Ottosson (S) finner att det finns ett förslag till 
beslutspunkt 1 i Socialförvaltningens förslag, nämligen Socialförvaltningens 
förslag att ta informationen till protokollet. Ordförande ställer förslaget under 
proposition och finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  10 (19) 

Ordförande finner därefter att det finns sex förslag till beslutspunkt 2 i 
Socialförvaltningens förslag, nämligen bifall till Socialförvaltningens förslag, 
Gunilla Fredrikssons (SD) yrkande om avslag till förmån för 
Sverigedemokraternas budgetförslag, Louise Ornells (V) yrkande om avslag till 
förmån för Vänsterpartiets budgetförslag, Christina Håkanssons (KD) yrkande 
om avslag till förmån för Kristdemokraternas budgetförslag, Peter Springares 
(ÖP) yrkande om avslag till förmån för Örebropartiets budgetförslag samt 
Johanna Reimfelts (L) yrkande om avslag till förmån för Liberalernas 
budgetförslag.  

Ordföranden redovisar ett förslag till propositionsordning där förslagen till 
beslutspunkt 2 ställs mot varandra. Vård- och omsorgsnämnden godkänner 
propositionsordningen. Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under 
proposition och finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
Socialförvaltningens förslag.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med 
effektiviseringsåtgärder, både på kort och lång sikt, utifrån Verksamhetsplan 
med budget 2023. Alla medarbetare i förvaltningen ska fortsatt jobba mot de 
ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande aktiviteterna på 
enheterna. Målet är en ekonomi i balans under 2023. 

Reservation 
Peter Springare (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Gunilla Fredriksson (SD) och Sadeta Hatic (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Gunilla Fredrikssons (SD) förslag.  

Johanna Reimfelt (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag.  

Christina Håkansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag.  

Louise Ornell (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.  
 

§ 54 Respons planeringsförutsättningar 2024-2027 - Beslut 
Ärendenummer: Voo 790/2023 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
Som ett inledande steg i beredningen inför Övergripande strategier och budget 
2024 med plan för 2025–2027 (ÖSB), fastställde Kommunstyrelsen den 7 
februari 2023 planeringsförutsättningar för planperioden. Handlingen beskriver 
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förutsättningar från omvärlden samt interna förutsättningar. Exempel på 
förutsättningar från omvärlden är ekonomiskt nuläge, befolkningsprognos, 
arbetsmarknad och flyktingmottagande medan interna förutsättningar 
exempelvis handlar om exploatering, kompetensförsörjning och digitalisering. 
Handlingen innehåller förslag på finansiella mål, preliminär resultatbudget, 
preliminära nämndramar samt bedömt effektiviseringsbehov. 

Utifrån de av Kommunstyrelsen fastställda planeringsförutsättningarna och 
övriga relevanta utgångspunkter – såsom nämndens egen analys av nuläge och 
framtid, nämndens grunduppdrag samt Kommunfullmäktiges styrning via ÖSB 
och andra strategiska styrdokument – beslutar nämnden om sin respons. 
Responsen utgör nämndens formella bidrag inför ÖSB 2024 med plan för 
2025–2027, i enlighet med Kommunallagen 11 kap. 9 §.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-06 
Planeringsförutsättningar Örebro kommun – Inför budget 2024 med plan för 
2025–2027.   
Respons inför ÖSB 2024 utifrån planeringsförutsättningar (ÖSB 2024-2027) 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Nämnden beslutar att godkänna Respons på planeringsförutsättningar. 

2. Nämnden beslutar att överlämna responsen till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering i planeringsprocessen inför ÖSB 2024 med plan för 2025–2027. 

Yrkande 
Christina Håkansson (KD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet.  

Proposition 
Ordförande Mattias Ottosson (S) föreslår att Christina Håkanssons (KD) 
yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet läggs till som 
beslutspunkt 3 i Socialförvaltningens förslag till beslut. Nämnden godkänner 
detta. Ordförande ställer därefter Socialförvaltningens förslag under 
proposition och finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta.  
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Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Nämnden beslutar att godkänna Respons på planeringsförutsättningar. 

2. Nämnden beslutar att överlämna responsen till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering i planeringsprocessen inför ÖSB 2024 med plan för 2025–2027. 

3. Christina Håkansson (KD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Johanna Reimfelt (L), Peter Springare (ÖP) och Louise Ornell (V) deltar inte i 
beslutet.  
 

§ 55 Tillsynsplan 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Voo 552/2023 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun ansvarar 
nämnden för den interna kontrollen av sina verksamhetsområden. En del av 
detta ansvar innebär att varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av 
intern kontroll. Syftet är att på ett systematiskt sätt säkerställa god kontroll och 
effektiva rutiner inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Därutöver 
bidrar den interna kontrollen till att ringa in, bedöma och förebygga möjliga 
risker. 

Under 2022 genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys med tidigare Vård- 
och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Verksamheterna fick inkomma med 
förslag på tillsynsområden som sedan riskbedömdes av ledningsgruppen. 
Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys har prioritering och urval 
genomförts för vidare förankring på nämndens presidium. Tre tillsynsområden 
föreslås under 2023, ett inom vardera områden verksamhet, ekonomi och 
personal. Följande tre områden har prioriterats och utgör tillsynsplan för 2023: 

 (V1) Klinisk bedömning med hjälp av beslutstöd 
 (E1) Fakturahantering enligt attestreglemente 
 (P1) Arbetsanpassning och rehabilitering 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-06 
Tillsynsplan 2023 – Vård och omsorgsnämnd 
Tillsynsrapport 2022 – Hemvårdsnämnd 
Tillsynsrapport 2022 - Vårdboendenämnd 
Powerpointpresentation 
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Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger område Vård och omsorg i 
Socialförvaltningen i uppdrag att: 

 verkställa och följa upp de av Hemvårdsnämnden föreslagna åtgärder i 
Tillsynsrapport 2022 

 verkställa och följa upp de av Vårdboendenämnden föreslagna åtgärder 
i Tillsynsrapport 2022 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner tillsynsplan för 2023. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 
 

§ 56 Ej verkställda beslut kvartal 4 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Voo 743/2023 
Handläggare: Simo Viinikka 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden är som beslutande nämnd skyldig att till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen kvartalsvis 
rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som 
inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat 
längre än tre månader. Vård- och omsorgsnämnden ska också anmäla när 
sådana beslut har verkställts. Vidare ska nämnden lämna in en statistikrapport 
till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut varje kvartal. Syftet med 
rapporteringen är att kommunen ska ha kännedom om dessa ärenden samt 
kunna planera sina resurser för att kunna verkställa insatser inom skälig tid. 

För det fjärde kvartalet 2022 minskade nämndens totala antal rapporterade 
beslut till 49 stycken. Vid kvartalets slut var fem beslut fortsatt ej verkställda 
inom tre månader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-23 
Vård- och omsorgsnämndens rapport till Stadsrevisionen över ej verkställda 
SoL-beslut rapporterade kvartal 4, 2022 
Vård- och omsorgsnämndens statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 4, 2022 
Powerpointpresentation 
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Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport till 
Kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL. 

2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar rapport och anmälan till 
Stadsrevisionen enligt 16 kap. 6 f och 6 g §§ SoL. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
 

§ 57 Aktivitetsstöd för äldre 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Voo 768/2023 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun främjar genom aktivitetsstöd ideellt arbete med 
hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till äldre. Aktiviteterna ska 
öka seniorers välbefinnande och komplettera kommunens äldreomsorg. 
Aktivitetsstödet kan sökas av organisationer, föreningar, råd och grupper som 
ordnar aktiviteter öppna för alla äldre i kommunen. 

Aktiviteter finansierade med aktivitetsstödet anordnas såväl i centrala delar av 
staden som i ytterområdena och på landsbygden. Redovisningarna av 
genomförda aktiviteter visar ett högt deltagande, även om det varit en nedgång 
under pandemin. 

Inför 2023 har 17 ansökningar kommit in. Maxbelopp per ansökan är 25 000 
kronor, men några söker ett mindre belopp. Budgeten är totalt 320 tkr. 
Kriterierna i Riktlinjer för aktivitetsstöd till äldre i Örebro kommun samt en 
bedömning av angelägenheten i de sökandes planerade verksamhet ligger till 
grund för den föreslagna fördelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-06 
Nämndinformation aktivitetsstöd 2023 
Riktlinjer för aktivitetsstöd till äldre i Örebro kommun (Hn 296/2019) 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Vård- och omsorgsnämnden antar Socialförvaltningens förslag till fördelning 
av aktivitetsstöd 2023. 
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Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
 

§ 58 Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för 
medarbetare i Örebro kommun (Covid-19) - Beslut 
Ärendenummer: Voo 751/2023 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Vid årsskiftet 2020/2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. 
Örebro kommun tog då ställning till att samtliga medarbetare inom kommunen 
fick möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då 
kompenseras med tid motsvarande en timme.   

Förslaget innebär att dessa berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig 
på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en 
timme. SKR (Sveriges kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så 
långt som möjligt, underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös 
inställning till att låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från 
arbetet med lön för att vaccinera sig. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 januari 2023 att; 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att medarbetarna som har Kommunstyrelsen 
som arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt 
möjligt utan störningar för verksamheten.   
 
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej.   
 
3. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder med arbetsgivaransvar 
att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare.  
 
4. Beslutet gäller fram till den 31 december 2023.  

Sedan Kommunstyrelsens beslut har rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten för vilka som ska vaccinera sig reviderats. Vård- och 
omsorgsnämnden föreslås att fatta samma beslut som Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-01 
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Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att medarbetarna som har Vård- och 
omsorgsnämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig på arbetstid 
där det är praktiskt möjligt utan störningar för verksamheten.   
 
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej.   
 
3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2023.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
 

§ 59 Val av dataskyddsombud - Beslut 
Ärendenummer: Voo 822/2023 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte 
därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd är fortsatt 
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 

Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig 
utnämna ett dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud 
återfinns i artiklarna 37–39 dataskyddsförordningen. 

Vård- och omsorgsnämnden utsåg Amanda Skär till dataskyddsombud den 12 
januari 2023, § 7. Nu behöver ytterligare ett dataskyddsombud utses. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-17 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Elin Hofsten utses till dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnden 
från och med den 1 april 2023. Amanda Skär kvarstår också som 
dataskyddsombud.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
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§ 60 Svar på övrig fråga från Johanna Reimfelt (L) 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 februari 2023 beslutade 
nämnden att besvara följande övriga fråga från Johanna Reimfelt (L) vid 
sammanträdet den 28 mars: 

- Vilken påverkan har inflationen och stigande matpriser på verksamheten 
avseende inköp och produktion av mat?  

Annika Roman, områdeschef, besvarar frågan. Det är Måltidsenheten inom 
Teknik- och serviceförvaltningen som producerar maten och Måltidsenheten 
kommer inte höja sina priser under 2023 Därför får inte Vård- och 
omsorgsnämnden några ökade kostnader för produktionen av mat. När det 
gäller inköp av mat kommer de ökade matpriserna påverka vård- och 
omsorgsboenden och i viss mån Förebyggande verksamheten, och den 
prisökningen kommer nämnden inte kompenseras för.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
 

§ 61 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Voo 401/2023 
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. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut W3D3 2023-02-21 - 2023-03-20 
Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 2023-02-01 - 2023-
02-28 
Delegationsbeslut Avgiftshandläggning 2023-02-01 - 2023-02-28 
Beslut enligt Socialtjänstlag (2001:453) 2023-02-01 - 2023-02-28  
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Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
 

§ 62 Diarieförda ärenden och inkomna handlingar 
Ärendenummer: Voo 409/2023 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och som 
bedöms relevanta för Vård- och omsorgsnämnden att få kännedom om. 

Beslutsunderlag 
Nya ärenden 2023-02-21 - 2023-03-08 
Inkommen synpunkt från Lycka omsorg samt svar gällande ansökan om 
statsbidrag Återhämtningsbonus  
Inkommen synpunkt - Förslag till nämnden på neddragningar inom Vård och 
omsorg - från undersköterskor på Ölmbrogården (Voo 916/2023) 
Inkommen synpunkt angående Ölmbrogården från anställda på Ölmbrogården 
(Voo 924/2023) 
Inkommen synpunkt angående Ölmbrogården (Voo 926/2023) 
Inkommen synpunkt - Eventuell nedläggning av verksamheten på 
Ölmbrogården (Voo 917/2023) 
Inkommen synpunkt - Angående Ölmbrogårdens nedläggning (Voo 919/2023) 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
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§ 63 Information från områdeschef 
Ärendenummer: Voo 411/2023 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Annika Roman, områdeschef, informerar om att arbete pågår kring en ny 
överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet som ska ersätta det 
nuvarande hälso- och sjukvårdsavtalet mellan regionen och länets kommuner. 
Tanken är att överenskommelsen ska vara färdig i juni.  

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
 

§ 64 Information från ordförande 
Ärendenummer: Voo 8/2023 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Mattias Ottosson (S) informerar om: 

- Förslag på upplägg för verksamhetsbesök under 2023 har mejlats ut till 
ledamöterna. Tanken är att varje grupp ska göra tre besök under 2023 och det 
första redovisas kort under Information från ordförande vid 
nämndsammanträdet den 1 juni.  

- Diskussion pågår i presidiet kring hur den stora mängden ärenden till 
nämnden ska hanteras framöver.  

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt ordförandes förslag. 
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Örebro ”2023-03-28”

Särskilt yttrande 

Vård- och omsorgsnämnden 

Patientsäkerhetsberättelse 2022
Patientsäkerhetsberättelsen pekar på omfattande brister var av en del av dessa brister inte är nya. 
Rapporten lyfter bland annat fram brister i det systematiska patientsäkerhetsarbete inom Örebro 
kommun, vilket är allvarligt. Detta har gjorts flera år i rad utan att tillräckliga förändringar har 
gjorts. 

Patientsäkerhetsberättelsen pekar på att det finns en ökad insikt och medvetenhet om att ansvaret 
kring sjukvård är fördelat på fler än enbart legitimerad sjukvårdspersonal. Detta är bra men dock 
saknas fortfarande samsyn kring rutiner och hur omvårdnadspersonal ska arbeta i ett multiprofessio-
nellt teamarbete. Det måste också finnas samma förutsättningar att samarbeta oavsett om utföraren 
är kommunal eller extern utförare. Detta är en problematik som tagits upp gång på gång. 

För Liberalerna är det tydligt att Örebro kommun brister i det systematiska kvalitetsarbetet och att 
mer omfattande arbeta måste ske än det som redan görs. Brister kräver ett omfattande arbete som 
tyvärr inte har prioriterats i tillräckligt hög utsträckning. Bland annat saknas det en tydlig struktur 
kring avvikelse och synpunkter. Akuta risker behöver tydligare identifieras och kopplas till en åt-
gärdsplan.  

Johanna Reimfelt (L)
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Vård- och omsorgsnämnden, 28 mars 2023

Vård- och omsorgsnämnden gällande ekonomiska månadsrapporten: 

Nej till hyvling enligt styrets budget
Örebropartiet prioriterar annorlunda än vad övriga partier gör, vilket vi redovisat i vår skuggbudget. 
Vi vill generellt sett se att kärnverksamheten och kommunens egentliga uppdrag sätts i främsta 
rummet. Skattebetalarna och medborgarnas behov ska gå först, vilket innefattar vården. Den ska inte 
behöva stå tillbaka samtidigt som pengar slösas på byråkrati och trams.

Jag yrkar därför: 

- avslag till den andra att-satsen i förvaltningens förslag till beslut om att jobba utifrån styrets 
budget, med hänvisning till Örebropartiets lagda budgetförslag i kommunfullmäktige den 13 
december 2022. 

Ifall yrkandet faller gäller detta som min reservation

Peter Springare
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Vård- och omsorgsnämnden, 28 mars 2023

Vård- och omsorgsnämnden gällande nämndbudget: 

Verksamhetsplan och budget: Avslag!
Örebropartiet prioriterar annorlunda än vad övriga partier gör, vilket vi redovisat i vår skuggbudget. 
Örebropartiet vill generellt sett se att kärnverksamheten och kommunens egentliga uppdrag sätts i 
främsta rummet. Skattebetalarna och medborgarnas behov ska gå först.

Örebropartiets hållning när det kommer till budget innebär att välfärdspolitiken prioriteras högst. 
Den ska överordnas såväl byråkratin som vidlyftiga och onödiga investeringsplaner eller inköp.

De styrande har under flera år fortsatt med misshushållningen av skattebetalarnas pengar i sina 
budgetar, vilket uppenbart påverkat bland annat vård och omsorg mycket negativt.

Jag yrkar därför: 

- avslag till föreslagen verksamhetsplan och nämndbudget, till förmån för Örebropartiets lagda 
budgetförslag i kommunfullmäktige den 13 december 2022. 

Ifall yrkandet faller gäller detta som min reservation

Peter Springare
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Särskilt yttrande till punkt 10, respons på planeringsförutsättningar:

Förvaltningen har gjort en bra analys av läge och förutsättningar som respons på 
”Planeringsförutsättningar 2024-2027”. KD anser att det är högt prioriterat att säkerställa en god 
vård och omsorg och att det vid den övergripande resursfördelningen ska tas hänsyn till att andelen 
äldre över 80 år kommer att öka mer än övriga åldersgrupper under perioden vilket gör att vård- och 
omsorgsbehoven blir större, samtidigt som verksamheten redan har påverkats av ökande kostnader.

Christina Håkansson
Kristdemokraterna 

Digitalt justerat


	2023-03-28 Vård- och omsorgsnämnden.pdf
	Vård- och omsorgsnämnden
	§ 45 Val av justerare
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 46 Anmälan av jäv
	Ärendebeskrivning

	§ 47 Anmälan av övriga frågor
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 48 Godkännande av dagordning
	Beslut

	§ 49 Patientsäkerhetsberättelse 2022, Örebro kommun - Information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut

	§ 50 Patientsäkerhetsberättelse 2022, Norlandia Care - Information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 51 Utredning av Ölmbrogården - Information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 52 Verksamhetsplan med budget 2023 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut
	Reservation

	§ 53 Ekonomisk månadsrapport februari - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut
	Reservation

	§ 54 Respons planeringsförutsättningar 2024-2027 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut

	§ 55 Tillsynsplan 2023 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 56 Ej verkställda beslut kvartal 4 2022 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 57 Aktivitetsstöd för äldre 2023 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 58 Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för medarbetare i Örebro kommun (Covid-19) - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 59 Val av dataskyddsombud - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 60 Svar på övrig fråga från Johanna Reimfelt (L)
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 61 Anmälan av delegationsbeslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 62 Diarieförda ärenden och inkomna handlingar
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 63 Information från områdeschef
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 64 Information från ordförande
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut



	Särskilda yttranden och reservation Voo2023-03-28 - kopia.pdf
	1. särskilt yttrande patientsäkerhetsberättelse reservation 2023.docx
	Patientsäkerhetsberättelse 2022

	2. Yrkande_Örebropartiet 28 mars 2023.docx
	3. Yrkande_Örebropartiet 28 mars 2023 (2).docx
	4. Särskilt yttrande KD.docx




