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Vård- och omsorgsnämnden 
 
Datum: 2023-01-12 
Tid: 11:00–11:25 
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) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Milian Olavssønn Snekkerbakken (M) 
Anette Karlsson (M) 
Jessika Edetun Falk (C) 
Fehret Hatic (C) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
Sadeta Hatic (SD) 
Christina Håkansson (KD) 
Louise Ornell (V) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anita Ivarsson (S) ersätter Johan Hurtig (S) 
 
Närvarande ersättare 
Evariste Nkurikiye (S) 
Yvonne Käll (M) 
Stig Westlén (M) 
Margaretha Ekström (C) 
Lena Lindén (SD) 
Christer Johansson (L) 
Ingemar Savonen (V) 
 
Övriga 
Annika Roman, områdeschef 
Patrik Jonsson, förvaltningsdirektör 
 
Paragraf 1–10 
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Maria Fhager, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll.  
 
 
 
 
Mattias Ottosson (S), ordförande 
 
 
 
 
Johanna Reimfelt (L), justerare 
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§ 1 Val av justerare 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt direkt efter sammanträdet. Som ordinarie 
justerare föreslås Johanna Reimfelt (L), med Christina Håkansson (KD) som 
ersättare.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Johanna Reimfelt (L) utses att justera dagens protokoll, med Christina 
Håkansson (KD) som ersättare.  

 
§ 2 Anmälan av jäv 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 3 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns.  

 
§ 4 Beslut om öppna sammanträden 
Ärendenummer: Voo 2/2023 
Handläggare: Mattias Ottosson 

Ärendebeskrivning 
Av 6 kap. 25 § kommunallagen framgår att en nämnd får besluta att dess 
sammanträden ska vara offentliga om kommunfullmäktige har medgett det. 

I Nämndreglementen för Örebro kommun mandatperioden 2023-2026 
fastställt av Kommunfullmäktige den 25 maj 2022 bestäms att nämnden får 
besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. I ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter hos nämnden som 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller dock inte 
offentlighet.  
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Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Nämndens sammanträden ska vara offentliga. 

2. I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter hos nämnden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen gäller dock inte offentlighet. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  

 
§ 5 Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden 
Ärendenummer: Voo 3/2023 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera 
sin beslutanderätt. Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden 
vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. 
Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och 
handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av 
principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är 
en nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska 
kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Det är viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar 
och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som 
fattas av någon annan genom delegation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-02 
Förslag till delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden, daterat 2023-
01-02 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till delegationsordning för Vård- 
och omsorgsnämnden. 

2. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordning för Vård- och 
omsorgsnämnden ska anmäls skriftligt till nämnden. 

3. Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska aktualiseras minst en 
gång per år för att säkerställa dess riktighet. 
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Yrkande 
Johanna Reimfelt (L) yrkar att följande anmärkningar skrivs in i 
delegationsordningen: 

- Punkt 2.2: I samråd med presidiet. 

- Punkt 7.2: Presidiet ska informeras.  

- Punkt 8.1: Presidiet ska informeras. 

- Punkt 11.4: Ändring från "Ordförande ska informeras" till "Presidiet ska 
informeras".  

Proposition 
Ordförande Mattias Ottosson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut; 
Johanna Reimfelts yrkande om att anta ett reviderat förslag till 
delegationsordning och bifall till punkt 2 och 3 i Socialförvaltningens förslag 
till beslut. Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att Vård- 
och omsorgsnämnden beslutar enligt detta.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar reviderat förslag till delegationsordning 
för Vård- och omsorgsnämnden. 

2. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordning för Vård- och 
omsorgsnämnden ska anmäls skriftligt till nämnden. 

3. Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska aktualiseras minst en 
gång per år för att säkerställa dess riktighet. 

 
§ 6 Attestförteckning 2023  
Ärendenummer: Voo 4/2023 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR ska 
den ekonomiska redovisningen ske enligt god redovisningssed och en tillräcklig 
ekonomisk kontroll upprätthållas i kommunen. Kommunen ska kännetecknas 
av god affärssed och god betalningsmoral. Nämnden har ett helhetsansvar för 
den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Varje nämnd ska utse 
attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla en aktuell 
förteckning över utsedda attestanter. För att undvika att fatta beslut vid alla 
personalskiften under löpande verksamhetsår delegeras förändringar till 
områdeschef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-02 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  6 (8) 

Bilaga 1 Attestförteckning 2023, reviderad 2023-01-11 
Bilaga 2 Attestreglemente 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård och omsorgsnämnden: 

1. Förvaltningsdirektören för Socialförvaltningen, områdeschef och 
verksamhetscheferna område vård och omsorg har generell beslutsattesträtt för 
samtliga verksamheter inom område vård och omsorg. 

2. Attestanter utses enligt bifogad förteckning. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  

 
§ 7 Val av dataskyddsombud 
Ärendenummer: Voo 5/2023 
Handläggare: Annika Roman 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-02 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Amanda Skär utses till dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnden. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
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§ 8 Verksamhetschef HSL 
Ärendenummer: Voo 6/2023 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, det vill säga vårdgivare av 
hälso- och sjukvård, ska ha en verksamhetschef HSL utsedd. Det är 
vårdgivaren som ansvarar för att utse verksamhetschef HSL. Det är också 
vårdgivaren som bestämmer vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som den 
ska ha förutom de uppgifter som alltid ingår. 

Verksamhetschefen behöver inte ha medicinsk utbildning. Det ansvar och de 
arbetsuppgifter som alltid ingår i rollen som verksamhetschef HSL är: 

 Ansvara för att rutiner för delegering finns. 
 Det övergripande ansvaret för verksamheten för att tillgodose 

patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 

Tidigare har det varit förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen 
som varit utsedd verksamhetschef enligt hälso- och sjukvård för vårdgivaren 
Örebro kommun. I samband med ny nämndorganisation och en gemensam 
socialförvaltning behöver nytt beslut fattas om uppdraget.  Medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering föreslår att 
uppdraget som verksamhetschef för hälso- och sjukvård tilldelas områdeschef 
för område Vård och omsorg inom Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-02 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Annika Roman, områdeschef Vård och omsorg, utses till verksamhetschef 
HSL för vårdgivaren Örebro kommun. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  

 
§ 9 Sammanträdestider för Vård- och omsorgsnämnden 
2023 
Ärendenummer: Voo 7/2023 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade den 15 november 2022 beslut om 
sammanträdestider för 2023 och har i beslutet angett ramar när nämnderna bör 
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hålla sina sammanträden. Nämnderna rekommenderas att förlägga sina 
sammanträden till några av veckorna 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 34, 
35, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49 och 50. 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för Vård- 
och omsorgsnämnden under år 2023. Vid planeringen av sammanträdestider 
har hänsyn tagits till bland annat ekonomiprocesserna och styrmodell. 
Förslaget innebär att ett par avsteg görs från de av Kommunstyrelsen 
rekommenderade veckorna för nämndernas sammanträden. Avstegen föreslås 
för att få till en så jämn fördelning som möjligt av sammanträdena under våren 
samtidigt som hänsyn tas till skollov, lokal- och personalresurser och andra 
praktiska omständigheter. 

Socialförvaltningens förslag är att Vård- och omsorgsnämnden under 2023 
förlägger sina sammanträden veckorna 5, 9, 13, 17, 22, 35, 39, 43, 47 och 50. 
Sammanträdena hålls vanligtvis på torsdagar men veckorna 9 och 13 föreslås 
istället tisdagar. Tiderna för sammanträdena föreslås vara kl. 8.30-12.30 
förutom vecka 9 då istället kl. 13.00-17.00 föreslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-02 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

- Ordinarie sammanträden med Vård- och omsorgsnämnden ska under 2023 
hållas den 2 februari, 28 februari, 28 mars, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 28 
september, 26 oktober, 23 november och 14 december. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  

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

Ärendebeskrivning 
Ordförande Mattias Ottosson (S) informerar nämndledamöterna om att boka 
av 6 och 7 mars då nämnden kommer erbjudas en utbildning av förvaltningen. 
Områdeschef Annika Roman informerar kort om utbildningens innehåll.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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