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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2021-04-29 
Tid: 09:00–11:30 
Plats: Digitalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Margareta Jansson (S) 
Kerstin Holm (S) 
Matilda Brikell (S) 
Oscar Undevall (C) 
Ingemar Savonen (V) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
Lena Lindén (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Malko Prince M'peti Eliya (KD) Ersätter Camilla Lannerhag (KD) 
Cristian Rehn Janowicz (V) Ersätter Anna Olowsson (V) 
 
Närvarande ersättare 
Thomas Börjesson (S) 
Margaretha Ekström (C) 
Florencia Lopez (M) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Michaela Larsson Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Paragraf 53–68 
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Michaela Larsson , sekreterare 
 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
 
 
Ingemar Savonen (V), justerare 
 
Digitalt justerat protokoll.  
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§ 53 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 
 

2. Ingemar Savonen (V) utses till justerare med Anders Brandén (M) som 
ersättare.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 54 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

§ 55 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot anmäler jäv. 

§ 56 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Erik Sjöberg (L) anmäler en övrig fråga vilken tas till dagordningen, se § 68. 
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§ 57 Ekonomisk månadsrapport mars - beslut 
Ärendenummer: Hn 200/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ulrika Gustafsson, ekonom, redogör för Hemvårdsnämndens ekonomiska 
månadsrapport avseende mars månad. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi mars 2021 
Powerpointpresentation, 2021-04-22 

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. Slutmålet för förändringen är att inför 
2022 ha en verksamhet som har förutsättningar att leverera ekonomi i balans. 

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

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) och Christian Rehn Janowicz (V) yrkar avslag på 
beslutspunkterna 2 och 3 samt bifall till beslutspunkterna 1 och 4. 

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns ett förslag till beslut till 
beslutspunkterna 1 och 4, det vill säga Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag och att nämnden beslutar enligt detta. Vidare finner ordföranden att det 
finns två förslag till beslut till beslutspunkterna 2 och 3 det vill säga Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag till beslut respektive Ingemar Savonens (V) samt 
Christian Rehn Janowiczs (V) yrkande om avslag till beslutspunkterna 2 och 3. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 
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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. Slutmålet för förändringen är att inför 
2022 ha en verksamhet som har förutsättningar att leverera ekonomi i balans. 

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

Reservation 
Ingemar Savonen (V) och Cristian Rehn Janowicz (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande om avslag till beslutspunkterna 2 och 3 
samt bifall till beslutspunkterna 1 och 4 . 

§ 58 Statsbidrag, Motverka ensamhet bland äldre och 
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom - information 
Ärendenummer: Hn 263/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Information kring fördelning av stimulansmedel med syfte att motverka 
ensamheten och öka kvalitén i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom.  Programnämnd socialvälfärd har fattat beslut om fördelning 
av medlen. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning Hemvårdsnämndens fördelning stimulansmedel ensamhet 
demens 2021, 2021-04-22 
Bilaga 1 Dv demens, 2021-04-22 
Bilaga 2 Frivilligt o hälsofrämjande, 2021-04-22 

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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§ 59 Uppföljning av organisationsförändring inom 
hemvården - information 
Ärendenummer: Hn 328/2020 
Handläggare: Anna-Stina Lander 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Anna-Stina Lander redogör för den uppföljning som har 
genomförts utifrån organisationsförändringen inom hemvården. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av ny områdesindelning hemvården, 2021-04-08 
Protokollsutdrag Hemvårdsnämnden § 88, 2020-09-21 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

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

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

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, 2021-04-21 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 61 Äldreomsorgslyftet - information 
Ärendenummer: Hn 374/2020 
Handläggare: Sahra Strandberg 
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Ärendebeskrivning 
Sahra Strandberg, biträdande förvaltningschef, redogör information kring 
äldreomsorgslyftet. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, 2021-04-21 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 62 Information om läget i förvaltningen ang Covid-19 
Ärendenummer: Hn 130/2021 
Handläggare: Annika Roman, Marie-Louise Hammar, Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får en återrapportering om det nuvarande läget inom 
förvaltningens verksamheter med anledning av Covid-19 utifrån en 
Powerpoint- presentation. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 63 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. 
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Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 64 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. 

§ 65 Rapporter från kontaktpolitkerbesök samt 
kurser/konferenser 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från 
genomförda, digitala, kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från 
deltagande i kurser/konferenser. 

På dagens sammanträde redogjordes det inte för något 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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§ 66 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Michaela Larsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 
- Diarieförda ärenden, 2021-03-15 - 2021-04-22 
- Samverkansprotokoll, 210413  

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden, 2021-04-22 
Samverkansprotokoll, 210413 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 67 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: 2021-03-15 - 
2021-04-22 

Beslutsunderlag 
Lista med Delegationsbeslut perioden: 2021-03-15 - 2021-04-22 

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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§ 68 Svar på övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Erik Sjöberg (L) inkommer med en övrig fråga gällande utbildningsbehov för 
personalen i hemvården för att säkra omsorg av personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Förvaltningen tar med sig frågan för vidare hanteringen.
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