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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2022-08-25 
Tid: 9:00–12:00 
Plats: Skogen, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Margareta Jansson (S) 
Kerstin Holm (S) 
Margaretha Ekström (C) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Anna Olowsson (V) 
Ingemar Savonen (V) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Börjesson (S) ersätter Mats Bengtsson (S) 
 
Övriga 
Annika Roman, förvaltningschef 
Tina Hultqvist, verksamhetschef 
Anna-Stina Lander, verksamhetschef 
Omid Lundin Sulayman, verksamhetschef 
Lisa Otternäs, verksamhetschef, §§ 81-92  
Kamila Rzemiszewska, planerare 
Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare 
Ulrika Lindgjerdet, personalföreträdare 
Christina Karlsson, personalföreträdare 
Ulrika Gustafsson, ekonom, §§ 81-92 
 
Paragraf 81–99 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
 
 
 
Erik Sjöberg (L), justerare  
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§ 81 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Erik Sjöberg (L) med Anna Olowsson (V) som ersättare 
föreslås justera dagens protokoll. 

Förslag till beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Erik Sjöberg (L) med Anna Olowsson (V) som ersättare utses att justera 
dagens protokoll.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 82 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv. 

 
§ 83 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ärende 9, Språksatsning, tidigareläggs på dagordningen så att det kommer 
direkt efter ärende 5, Tema.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs med ovan nämnda ändring.  

 
§ 84 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 85 Tema: Hållbar arbetsmiljö/Heltidsresan/ 
Kompetensutveckling/Kompetensförsörjning 
Ärendenummer: Hn 241/2022 
Handläggare: Sahra Strandberg, Elisabeth Mattsson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden beslutade i maj 2022 om teman för återstående 
nämndsammanträden under året. De föreslagna områdena är kopplade till de 
åtaganden som nämnden antagit i Verksamhetsplan och budget 2022. Genom 
dessa teman får nämnden en mer djupgående redovisning av områdena än som 
redovisas i Delår 2 samt Årsredovisning. 

Temat för nämndsammanträdet i augusti utgår från åtagandet "Nämnden ska 
säkerställa att förvaltningen, tillsammans med HR, aktivt jobbar med alla delar i 
kompetensförsörjningsprocessen - attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avsluta medarbetare." Sahra Strandberg, verksamhetschef inom bland annat 
kompetensförsörjning, och Elisabeth Mattsson, enhetschef Bemannings-
enheten, informerar Hemvårdsnämnden om kompetensutveckling, 
kompetensförsörjning, Heltidsresan och hållbar arbetsmiljö.  

Beslutsunderlag 
Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Hemvårdsnämnden ska kontinuerligt få information från förvaltningen om 
utvecklingen inom området.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 86 Språksatsning - Beslut 
Ärendenummer: Hn 284/2022 
Handläggare: Sahra Strandberg 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med Förvaltningen för 
försörjning, utbildning och arbete gör en satsning på att stärka språkförmågan 
hos medarbetare. Målsättningen med språksatsningen är att samtlig fast 
anställd personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen som bedöms behöva 
utveckla sin språkliga förmåga ska erbjudas utbildning med målsättning att nå 
de krav på betyg i svenska som satts upp av Vård- och omsorgscollege. 
Samtidigt ska ett nytt sätt att arbeta med undervisning i svenska för elever på 
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Komvux vård- och omsorgsutbildningar utvecklas i syfte att säkerställa en bra 
språknivå hos samtliga elever som examineras som undersköterskor. 

Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning 2022-02-24 
Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 
- Hemvårdsnämnden beslutar om språksatsning 2022-2024 enligt Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag.  
- Hemvårdsnämnden får kontinuerlig återkoppling om språksatsningen.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 87 Justering av budgetram - Beslut 
Ärendenummer: Hn 198/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tilläggsanslag för lokalhyra Vesslan, 1,0 mnkr, samt en tillfällig 
satsning från Kommunstyrelsen på 1,6 mnkr. Totalt sett uppgår nämndens 
anslag efter tilläggsanslagen till 316,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Budgetjustering augusti 2022 
Tjänsteskrivelse Tilläggsanslag maj 2022, Sov 353/2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:  
- Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av 
tilläggsanslaget för hyra Vesslan samt fördelning av tillfälligt anslag. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 88 Månadsrapport ekonomi juli 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Hn 173/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för 
Hemvårdsnämnden. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till juli 
2022.   

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi juli 2022 Hemvårdsnämnden 
Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 
1. Informationen tas till protokollet.  
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt prioritera de 
effektiviseringsåtgärder inom hemvården som förutses ge mest ekonomisk 
effekt på både kort och lång sikt, under förutsättning att det inte medför 
negativa konsekvenser för brukarna. 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 2022.  
3. Månadsrapport ekonomi juli 2022 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 

Yrkande 
Anna Olowsson (V) och Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till punkt 1 och 3 
och avslag till punkt 2 i Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut; Vård- 
och omsorgsförvaltningens förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordförande 
ställer förslagen mot varandra 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 fortsatt prioritera de 
effektiviseringsåtgärder inom hemvården som förutses ge mest ekonomisk 
effekt på både kort och lång sikt, under förutsättning att det inte medför 
negativa konsekvenser för brukarna. 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 2022.  
3. Månadsrapport ekonomi juli 2022 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 
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§ 89 Projekt Arbetstidsmodell 4:2 - Beredning 
Ärendenummer: Hn 355/2022 
Handläggare: Catarina Carlsson Westlund, Lena Uddmyr  

Ärendebeskrivning 
Detta projekt har tillkommit utifrån perspektivet att ge medarbetare rätt 
förutsättningar i sitt arbete och yrkesutövande. Detta ska göras genom att sätta 
arbetsmiljön i fokus inom hemvården genom att fokusera på schematekniska 
lösningar utifrån medarbetare och organisation, så som att minska 
sjukfrånvaron, ge möjlighet till återhämtning, stärka kvalitén, öka stabiliteten 
och möjlighet att arbeta heltid ur ett jämlikhetsperspektiv inom vår 
organisation. Utifrån dessa parametrar har enheterna valt det modellerade 4:2 
som ett schemaupplägg. Berörda enheter är Grenadjärens hemvård och 
Svampens hemvård. 

Projektvinsten är att enheterna får en större möjlighet att följa medarbetare ett 
år och verkligen utvärdera vad detta kan generera för vinster för både 
medarbetare, organisation och individ. Gällande medarbetare hoppas vi på 
mindre sjukfrånvaro och friskare medarbetare som får möjlighet att arbeta 
heltid ur ett jämlikhetsperspektiv. Detta leder i sin tur till stabilitet och ökad 
kvalité inom enheten samt kontinuitet till våra enheters individuella kunder 
som vi stödjer i deras vardag inom hemvården.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-29 
Projektplan 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Ärendet anses berett.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 90 Remiss - Bidragsöversyn - Fritidsnämndens 
föreningsbidrag - Beslut 
Ärendenummer: Hn 279/2022 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en bidragsöversyn och arbetat 
fram nya förslag till bidrag för föreningslivet. Fokus ligger på bidrag med barn- 
och ungdomsverksamhet. Däremot är vissa bidrag föreslagna att kunna 
ansökas om även för föreningar med verksamhet oavsett ålder. 
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Kulturnämnden och Fritidsnämnden önskar ta emot synpunkter på 
bidragsöversynen. 

• Hemvårdsnämnden ställer sig positiv till förslaget att vissa bidrag öppnas 
upp för föreningar som inte bedriver någon barn- och 
ungdomsverksamhet. Detta ger en ökad möjlighet till föreningar för äldre 
att kunna ansöka om ekonomiskt stöd. 

• Hemvårdsnämnden föreslår att begreppet ”vuxna” omformuleras till 
”vuxna och seniorer” för att förtydliga att den äldre målgruppen 
inkluderas i begreppet. 

Beslutsunderlag 
Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 
(remissversion) 
Remissvar – översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 
Tjänsteskrivelse - Remissvar – översyn av Kulturnämndens och 
Fritidsnämndens föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:  

- Remissvaret fastställs och överlämnas till Kulturnämnden och 
Fritidsnämnden. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 91 Handlingsplan för landsbygdsprogrammet - Beslut 
Ärendenummer: Hn 131/2022 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Den 20 april 2021 beslutade Kommunfullmäktige att anta ett reviderat 
landsbygdsprogram enligt förslag från Landsbygdsnämnden. I det reviderade 
landsbygdsprogrammet framgår bland annat att berörda förvaltningar, 
nämnder och kommunala bolag ska arbeta fram långsiktiga handlingsplaner 
inom Landsbygdsprogrammets fokusområden. 

Landsbygdsprogrammet innehåller sex fokusområden varav fyra har bedömts 
vara relevanta för Hemvårdsnämndens verksamhet. Dessa fyra är Demokrati, 
samverkan och lokalt inflytande, Boende, Offentlig och kommersiell service 
samt Föreningsliv. Inom varje fokusområde finns ett eller flera mål för 
kommunen som helhet. Hemvårdsnämndens handlingsplan för 
landsbygdsprogrammet är en plan för hur Hemvårdsnämnden ska arbeta för 
att bidra till att uppfylla de mål där nämndens verksamhet kan vara av 
betydelse. 
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Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 
- Hemvårdsnämndens handlingsplan för landsbygdsprogrammet antas. 

Förslag till beslut 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-03 
Reviderat landsbygdsprogram april 2021 
Hemvårdsnämndens handlingsplan för landsbygdsprogrammet 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 92 Nära vård - Information 
Ärendenummer: Hn 400/2022 
Handläggare: Linda Carlsson 

Ärendebeskrivning 
Linda Carlsson, processledare för Nära vård, informerar Hemvårdsnämnden 
om föreslagna förändringar i ny äldreomsorgslag; förändringar som också leder 
till de värden som är kopplade till intentionerna i Nära vård.  

Beslutsunderlag 
Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

§ 93 Återrapportering från hemvården, hemsjukvården 
och förebyggande verksamhet - Information 
Ärendenummer: Hn 133/2022 
Handläggare: Omid Lundin Suleyman, Anna-Stina Lander, Tina Hultkrantz 

Ärendebeskrivning 
Omid Lundin Suleyman och Anna-Stina Lander rapporterar från utvalda 
enheter inom hemvården. Tina Hultkrantz rapporterar från hemsjukvården.  
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 94 Sammanställning av Lex Sarah-rapporter första 
halvåret 2022 - Information 
Ärendenummer: Hn 272/2022 
Handläggare: Marie-Louise Hammar 

Ärendebeskrivning 
Socialt ansvarig samordnare Marie-Louise Hammar presenterar en 
sammanställning av Lex Sarah-rapporter för första halvåret 2022. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning Lex Sarah-rapporter första halvåret 2022 

Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

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

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

Beslutsunderlag 
Lägesrapport, 2022-08-25 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 96 Information från ordförande  
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  

 
§ 97 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  

  

§ 98 Anmälan av delegationsbeslut 
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 
Sammanställning över delegationsbeslut för perioden 2022-05-12 - 2022-08-17 

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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§ 99 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden tar del av handlingar som bedömts relevanta för nämnden 
att få kännedom om. 

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden för perioden 2022-05-12 - 2022-08-17 
Minnesanteckningar från kontaktpolitikerträff Axbergs hemvård 2022-06-02 
Minnesanteckningar från kontaktpolitikerträff Mikaeli hemvård 2022-06-08 
Nämndreglemente Örebro kommun, beslutat av KF § 87 2022-05-25  
Lokal- och bostadsförsörjningsplan för Social välfärd 2023-2026 
Remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av SOSFS 
1998:13  
Samverkansprotokoll 2022-05-03, 2022-05-31 

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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