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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2021-10-25 
Tid: 09.00–11.35 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Margareta Jansson (S) 
Camilla Lannerhag (KD) §§ 124–131 
Anna Olowsson (V) 
Ingemar Savonen (V) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
Lena Lindén (SD) §§ 124–131 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Börjesson (S) ersätter Mats Bengtsson (S) 
Margaretha Ekström (C) ersätter Oscar Undevall (C) 
Malko Prince M'peti Eliya (KD) ersätter Camilla Lannerhag (KD) §§ 

119–123 
ersätter Kerstin Holm (S), §§ 124–131 

Alicia Midpalm (L) ersätter Anders Brandén (M) 
Peter Springare (ÖrP) ersätter Lena Lindén (SD) §§ 119–123 

ersätter Matilda Brikell (S) §§ 124–131 
 
Övriga 
Annika Roman förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Christina Karlsson personalföreträdare 
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Paragraf 119–131 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
Anna Olowsson (V), justerare  
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§ 119 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Anna Olowsson (V) utses till justerare med Ingemar Savonen (V) som 
ersättare. 

  

§ 120 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

  

§ 121 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 122 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 
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§ 123 Ekonomisk månadsrapport, september 
Ärendenummer: Hn 200/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

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

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, september 
Powerpointpresentation 

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 september 2021 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1 och 4, samt yrkar 
avslag på beslutspunkt 3. Ingemar Savonen (V) yrkar att beslutspunkt 2 får 
lydelsen: ”Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera de aktiviteter i 
omstruktureringsprogrammet som förutses ge mest ekonomisk effekt på både 
kort och lång sikt under förutsättning av att de inte medför negativa 
konsekvenser för brukarna”. 

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns ett förslag till beslut gällande 
beslutspunkterna 1 och 4, det vill säga Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag, och att Hemvårdsnämnden beslutar enligt detta. Därefter finner 
ordföranden att det finns två förslag till beslut gällande beslutspunkt 3, det vill 
säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag och Ingemar Savonens (V) 
avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Hemvårdsnämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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Slutligen ställer ordföranden Ingemar Savonens (V) yrkande om att ändra 
lydelsen i beslutspunkt 2 under proposition och finner att Hemvårdsnämnden 
avslår yrkandet. 

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 
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 september 2021 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Reservation 
Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) reserverar sig mot beslutet med 
hänvisning till Ingemar Savonens (V) yrkande. 

  

§ 124 Strukturförändringsprogrammet - information 
Ärendenummer: Hn 129/2021 
Handläggare: Anna-Stina Lander 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef 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. 
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§ 125 Sociala investeringar - information 
Ärendenummer: Hn 509/2021 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Processledare Yvonne Haneskog informerar Hemvårdsnämnden om projektet 
Sociala investeringar. 

Projektet Sociala investeringar initierades politiskt år 2010. Den första sociala 
investeringen startade år 2014. Sociala investeringar handlar om att 
göra förebyggande och tidiga insatser för att motverka framtida utanförskap 
och kostnader. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 126 Seniorpuls - Social investering inom vård- och 
omsorg - information 
Ärendenummer: Hn 133/2020 
Handläggare: Marie Tall 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Marie Tall informerar Hemvårdsnämnden om Seniorpuls, som är 
en social investering inom vård- och omsorg som ska bidra till mer jämlik hälsa 
och främja ett hälsosamt åldrande bland äldre i bostadsområdena Varberga och 
Oxhagen. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 
Ansökan, 2019-11-20 (Sov 1037/2019) 

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. 

  

§ 127 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 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 128 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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§ 129 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. 

  

§ 130 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Frida Adolfsson 

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

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden för perioden 2021-09-16 t.o.m. 2021-10-17 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-09-16 (Vbn 187/2021) 
Minnesanteckningar från kontaktpolitikerbesök, Dagverksamheterna Öster 
Minnesanteckningar från kontaktpolitikerbesök, Mikaeli hemvård 
Minnesanteckningar från kontaktpolitikerbesök, Gustavsviks hemvård 
Minnesanteckningar från kontaktpolitikerbesök, Kvismaren 
Inbjudan till Fördjupningsdag om samverkan 

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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§ 131 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 2021-09-16 t.o.m. 2021-
10-17 

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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