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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2022-09-22 
Tid: 9:00–12:15 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Margareta Jansson (S) 
Matilda Brikell (S) 
Margaretha Ekström (C) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Börjesson (S) ersätter Kerstin Holm (S) §§ 100-109 
Cristian Rehn Janowicz (V) ersätter Anna Olowsson (V) 
 
Övriga 
Sahra Strandberg, tf förvaltningschef 
Tina Hultkrantz, verksamhetschef 
Anna-Stina Lander, verksamhetschef 
Omid Lundin Sulayman, verksamhetschef 
Lisa Otternäs, verksamhetschef 
Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare, §§ 107-114 
Christina Karlsson, personalföreträdare 
Britt-Marie Balaj, personalföreträdare, §§ 104-106  
 
Paragraf 100–114 
 
Maria Fhager, sekreterare 
 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
Anders Brandén (M), justerare  
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§ 100 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

Förslag till beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Anders Brandén (M) med Erik Sjöberg (L) som ersättare utses att justera 
dagens protokoll.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 101 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv. 

 
§ 102 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs.  

 
§ 103 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 104 Delårsrapport och prognos 2 - Hemvårdsnämnden 
2022 
Ärendenummer: Hn 361/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse mot budget på -47,7 mnkr 
(exklusive intraprenadens avvikelse, -48,0 mnkr). Den prognostiserade 
ekonomiska effekten av covid-19 uppskattas till totalt -5,7 mnkr och beror i 
huvudsak på kostnader för skyddsutrustning och basal hygienutrustning samt 
övertidskostnader kopplat till en ansträngd bemanningssituation. 
Kostnadsutvecklingen påverkas givetvis även av den höga inflationen. 
Prognosen exklusive uppskattad effekt av covid-19 uppgår därmed till -42,0 
mnkr. Från och med april 2022 har omvårdnadspersonal som arbetar natt, 
enligt kollektivavtal, ett förkortat arbetstidsmått med två timmar per vecka. 
Den ekonomiska effekten av detta beräknas till cirka 1,4 mnkr under 2022 och 
nämnden har inte fått utökat anslag för att täcka denna kostnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-15 
Delårsrapport med prognos 2 2022 
Presentation  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Hemvårdsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt prioritera de 
effektiviseringsåtgärder inom hemvården som förutses ge mest ekonomisk 
effekt både på 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. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 105 Projekt Arbetstidsmodell 4:2 - Beslut 
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: 

1. Hemvårdsnämnden beslutar om projektet Arbetstidsmodell 4:2 enligt Vård- 
och omsorgsförvaltningens förslag. 

2. Hemvårdsnämnden ska löpande få återkoppling om projektet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 106 Svar på remiss - Riktlinje för nationella minoriteter 
och minoritetsspråk - Beslut 
Ärendenummer: Hn 298/2022 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har stärkts och det är 
numera krav att alla kommuner ska ha riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk.  

Denna riktlinje tar upp vad Örebro kommuns skyldigheter är gällande 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den visar också på vad kommunen 
har att förhålla sig till utifrån lagar, konventioner och Örebro kommuns egen 
styrning. 

För att arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ge resultat 
krävs att arbetet integreras i ordinarie verksamhet. Kommunens nämnder, 
förvaltningar och verksamheter ska ha kännedom om vad kommunens 
skyldigheter innefattar. 

Riktlinjen tar upp att en del nämnder och verksamheter behöver arbeta 
systematiskt för att integrera arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk i ordinarie verksamhet och ha en tydlig plan för hur arbetet ska 
fortskrida. Riktlinjen anger vilka krav som ställs på kommunens verksamheter 
för att leva upp till det ansvar kommunen har utifrån gällande lagstiftning. 

Hemvårdsnämnden har fått möjligheten att svara på remiss om riktlinjen och 
vill framföra att riktlinjen är tydlig och har ett bra innehåll. Nämnden ställer sig 
bakom riktlinjen och dess innehåll utan förslag på revideringar. 

Beslutsunderlag 
Remiss - Riktlinje för arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Remissvar 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Hemvårdsnämnden antar remissvaret och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 107 Redovisning av brukarundersökning 2022 - 
Information 
Ärendenummer: Hn 419/2022 
Handläggare: Andreas Källdén 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden informeras om resultatet av Socialstyrelsens 
brukarundersökning 2022, med jämförelser med 2020 och 2019.  

Beslutsunderlag 
Presentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 108 Återrapportering av sommarvistelse - Information 
Ärendenummer: Hn 430/2022 
Handläggare: Anneli Nyman 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får information om årets sommarvistelse som anordnades 
av Frivilligt och hälsofrämjande inom Förebyggande verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Presentation 

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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§ 109 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, 2022-09-21 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna Omid Lundin Sulayman och Anna-Stina Lander 
rapporterar från utvalda enheter inom hemvården, Tina Hultkrantz rapporterar 
från hemsjukvården och Lisa Otternäs rapporterar från Förebyggande 
verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Presentation  

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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§ 111 Information från ordförande  
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fisun Yavas (S) uppmuntrar alla ledamöter att delta i den 
inspirationsdag som kommer att anordnas av förvaltningen för medarbetarna. 
Arvode utgår.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 112 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Sahra Strandberg 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  

 
§ 113 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Hn 428/2022 
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 2022-08-18 - 2022-09-14 

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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§ 114 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Ärendenummer: Hn 429/2022 
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 2022-08-18 - 2022-09-14 

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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