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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2021-08-26 
Tid: 09.00–12.00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Margareta Jansson (S) 
Kerstin Holm (S) 
Matilda Brikell (S) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Anna Olowsson (V) 
Ingemar Savonen (V) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Börjesson (S) ersätter Oscar Undevall (C), §§ 84-92 
Margaretha Ekström (C) ersätter Oscar Undevall (C), §§ 93-101 
Alicia Midpalm (L) ersätter Lena Lindén (SD) 
 
Övriga 
Annika Roman förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Christina Karlsson personalföreträdare 
 
Paragraf 84–101 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
Anders Brandén (M), justerare  
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§ 84 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Anders Brandén (M) med 
Anette Carlsson (M) som ersättare. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Anders Brandén (M) utses till justerare med Annette Carlsson (M) som 
ersättare. 
 

§ 85 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

 
§ 86 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 87 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 
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§ 88 Utredning vårdskada, Lex Maria - information 
Ärendenummer: Hn 345/2021 
Handläggare: Cecilia Lundberg 

Ärendebeskrivning 
MAS Cecilia Lundberg informerar om vårdskada som anmälts till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 

När IVO meddelat beslut sker återrapportering till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-15 
Utredning vårdskada - Lex Maria, 2021-06-14 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 89 Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2022-2025 - 
information 
Ärendenummer: Hn 403/2021 
Handläggare: Martina Bjerkenstam, Charlotte Westman 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får information om Lokal- och bostadsförsörjningsplan 
2022-2025 som antagits av Programnämnd social välfärd. 

Beslutsunderlag 
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2022-2025 - med framåtblick 2026-2029 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 90 Justering av budgetram - beslut 
Ärendenummer: Hn 288/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser förslag på fördelning av tilläggsanslagen MAS/MAR, palliativa 
samordnare samt sommaraktiviteter 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-08-10 
Protokollsutdrag, "Tilläggsanslag och ombudgetering juni - Beslut", 
Programnämnd social välfärd, 2021-06-03, § 95 
Tjänsteskrivelse till Programnämnd social välfärd, 2021-05-14 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av 
tilläggsanslagen för MAS/MAR, palliativa samordnare och sommaraktiviteter 
2021. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

Anna Olowsson (V) och Ingemar Savonen (V) avstår från att delta i beslutet. 
 

§ 91 Ekonomisk månadsrapport, juli 
Ärendenummer: Hn 200/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Ulrika Gustafsson redovisar den ekonomiska utvecklingen för 
Hemvårdsnämnden. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till och 
med juli 2021. 

Hemvårdsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -15,9 miljoner 
kronor (-23,9 miljoner kronor exklusive covid-19 effekter). 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi, juli 2021, 2021-08-13 
Powerpointpresentation 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera de aktiviteter i 
Strukturförändringsprogrammet som förutses ge mest ekonomisk effekt på 
både kort och lång sikt. Alla medarbetare i förvaltningen ska jobba mot de 
ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande aktiviteterna på 
enheterna. 

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra konkreta och 
kontinuerliga effektiviseringsåtgärder inom hemvården/hemsjukvården som 
motsvarar minst 30 mnkr under 2021, under förutsättning att det inte medför 
negativa konsekvenser för brukarna. Slutmålet för förändringen är att inför 
2022 ha en verksamhet som har förutsättningar att leverera ekonomi i balans. 

4. Månadsrapport ekonomi juli 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar att ett tillägg görs i slutet av sista meningen i 
beslutspunkt 2: "dock under förutsättning av att åtgärderna inte medför 
negativa konsekvenser för brukarna", samt yrkar avslag på beslutspunkt 3. 

Fisun Yavas (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) ställer först Ingemar Savonens (V) tilläggsyrkande 
mot Fisun Yavas (S) avslagsyrkande till tilläggsyrkandet och finner att 
Hemvårdsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag samt Ingemar Savonens (V) yrkande 
om avslag på beslutspunkt 3 och finner att Hemvårdsnämnden beslutar enligt 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera de aktiviteter i 
Strukturförändringsprogrammet som förutses ge mest ekonomisk effekt på 
både kort och lång sikt. Alla medarbetare i förvaltningen ska jobba mot de 
ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande aktiviteterna på 
enheterna. 

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra konkreta och 
kontinuerliga effektiviseringsåtgärder inom hemvården/hemsjukvården som 
motsvarar minst 30 mnkr under 2021, under förutsättning att det inte medför 
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negativa konsekvenser för brukarna. Slutmålet för förändringen är att inför 
2022 ha en verksamhet som har förutsättningar att leverera ekonomi i balans. 

4. Månadsrapport ekonomi juli 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 

Reservation 
Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 

§ 92 Strukturförändringsprogrammet - information 
Ärendenummer: Hn 129/2021 
Handläggare: Omid Lundin Sulayman, Anna-Stina Lander 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschefer Omid Lundin Sulayman och Anna-Stina Lander ger en 
återrapportering från utvalda enheter inom hemvården utifrån 
strukturförändringsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 93 Kvalitetsuppföljning, Mikaeli hemvård - information 
Ärendenummer: Hn 405/2021 
Handläggare: Anna-Stina Lander, Markus Kihl 

Ärendebeskrivning 
Information om genomförd uppföljning av kvalitetskrav i Mikaeli hemvård. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 94 Uppföljning av korttidsvården med fokus på 
rehabilitering - information 
Ärendenummer: Hn 348/2021 
Handläggare: Lisa Hedbrant, Erica Gunnarsson 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd har överlämnat en rapport gällande uppföljning 
av korttidsvården med fokus på rehabilitering till bland andra 
Hemvårdsnämnden. Utredare Lisa Hedbrant informerar nämnden om 
rapporten. 

Hemvårdsnämnden kommer vid nästkommande sammanträde komplettera 
ärendet med en skrivelse till Programnämnd social välfärd. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, "Uppföljning av korttidsvården med fokus på rehabilitering - 
Information", Programnämnd social välfärd, 2021-06-03, § 93 
Rapport, Uppföljning av korttidsvården med fokus på rehabilitering, 2021-05-
14 
Powerpointpresentation  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Yrkande 
Erik Sjöberg (L) lämnar ett tilläggsyrkande om att förvaltningen får i uppdrag 
att se över vilka förändringar som bör göras för att förbättra korttidsvården 
och dess övergångar/samarbete med hemvården, samt att förvaltningen får i 
uppdrag att återrapportera till nämnden innan årets slut. Ett skriftligt yrkande 
bifogas protokollet. 

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag respektive Erik Sjöbergs (L) 
tilläggsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Hemvårdsnämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 95 Remiss - Konstpolicy för Örebro kommun (Km 
208/2021) - beslut 
Ärendenummer: Hn 361/2021 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Konstpolicy 
för Örebro kommun. Remissyttrande ska lämnas till Kulturnämnden senast 
den 30 september 2021. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen. Nämnden 
föreslås i sitt yttrande tillstyrka den föreslagna policyn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-18 
Förslag till yttrande över remiss, 2021-08-18 
Remissmissiv, 2021-05-10 
Remissversion, Konstpolicy för Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kulturnämnden. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 96 Byte av plattform för iPads - information 
Handläggare: Umair Chaudry 

Ärendebeskrivning 
Umair Chaudry från kommunens IT-avdelning informerar om byte av 
plattform för förtroendevaldas iPads. Bytet innebär att förtroendevaldas iPads 
behöver nollställas. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 97 Information om läget i förvaltningen ang. covid-19 
Ärendenummer: Hn 130/2021 
Handläggare: Annika Roman, Marie-Louise Hammar 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får en återrapportering om det nuvarande läget inom 
förvaltningens verksamheter med anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 98 Information från ordförande 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av ordförande Fisun Yavas (S). 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 99 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 Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 100 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 
- Diarieförda ärenden, 2021-05-21 - 2021-08-18 
- Samverkansprotokoll, 2021-06-08 
- Återrapportering från digitalt kontaktpolitikerbesök, Dagverksamhet Väster  

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden, 2021-08-19 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-06-09 
Återrapportering från kontaktpolitikerbesök 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 101 Anmälan av delegationsbeslut 
Handläggare: Frida Adolfsson 

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 
Sammanställning över delegationsbeslut för perioden 2021-05-21 t.o.m. 2021-
08-18 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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