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Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Margareta Jansson (S) §§ 132-147 
Kerstin Holm (S) 
Matilda Brikell (S) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Anna Olowsson (V) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Margaretha Ekström (C) ersätter Oscar Undevall (C) 
Malko Prince M'peti Eliya (KD) ersätter Ingemar Savonen (V), §§ 137-

147 
ersätter Margareta Jansson (S), §§ 148-
152 

 
Övriga 
Annika Roman förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Christina Karlsson personalföreträdare 
 
Paragraf 132–152 
 
 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
Anders Brandén (M), justerare  
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§ 132 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

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. 

  

§ 133 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

  

§ 134 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 135 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Erik Sjöberg (L) initierar ett ärende till Hemvårdsnämnden gällande 
vaccinationskrav för medarbetare inom äldreomsorgen. Ärendet läggs till 
ärendelistan, § 136. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 
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§ 136 Ledamotsinitiativ från Erik Sjöberg (L) - 
Vaccinationskrav för medarbetare inom äldreomsorgen 
Ärendenummer: Hn 560/2021 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Erik Sjöberg (L) initierar ett ärende till Hemvårdsnämnden om att införa ett 
tillfälligt krav att alla medarbetare som arbetar nära vårdtagarna ska vara 
vaccinerade mot covid-19. 

I ärendet föreslås att fast anställd personal som inte är vaccinerade kan tilldelas 
arbetsuppgifter som att handla, fylla på förråd, städa och tvätta istället för att 
träffa de äldre. Timanställda och vikarier som inte är vaccinerade får för 
tillfället inga förnyade kontrakt. 

Beslutsunderlag 
Erik Sjöbergs (L) ledamotsinitiativ, 2021-11-25 

Yrkande 
Erik Sjöberg (L) yrkar på ett införande av tillfälligt krav att alla medarbetare 
som arbetar nära vårdtagarna ska vara vaccinerade mot covid-19. 

Fisun Yavas (S) yrkar att Hemvårdsnämden uppdrar åt Vård- och 
omsorgsförvaltningen att bereda ärendet för att Hemvårdsnämnden ska fatta 
beslut vid nästkommande sammanträde. 

Proposition 
Ordföranden Fisun Yavas (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga att Hemvårdsnämnden uppdrar åt Vård- och 
omsorgsförvaltningen att bereda ärendet för att Hemvårdsnämnden ska fatta 
beslut vid nästkommande sammanträde, och att Hemvårdsnämnden beslutar 
enligt detta. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Uppdra åt Vård- och omsorgsförvaltningen att bereda ärendet för att 
Hemvårdsnämnden ska fatta beslut vid nästkommande sammanträde. 
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§ 137 Nutritionstillståndet hos äldre personer med 
hemsjukvård - information 
Ärendenummer: Hn 549/2021 
Handläggare: Stina Engelheart 

Ärendebeskrivning 
Dietist Stina Engelheart presenterar sin avhandling gällande 
nutritionstillståndet hos äldre personer med hemsjukvård. 

Beslutsunderlag 
Bildspel, 2021-11-18 
Ramberättelse, Nutritional status in a functional perspective: A study in a 
cohort of older people in home health care 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 138 Ekonomisk månadsrapport, oktober - beslut 
Ärendenummer: Hn 200/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

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

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, oktober 
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. 
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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 oktober 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering.  

Yrkande 
Anna Olowsson (V) yrkar bifall till beslutspunkt 2 samt avslag på beslutspunkt 
3 i Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut avseende beslutspunkter 
1, 2 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 avseende 
beslutspunkt 3, det vill säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 
respektive Anna Olowssons (V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa 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 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 oktober 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering.  

 
 

Anna Olowsson (V) avstår från att delta i beslutspunkter 1 och 4. 

Reservation 
Anna Olowsson (V) reserverar sig mot beslutspunkt 3 med hänvisning till eget 
yrkande. 
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§ 139 Justering av budgetram, november 2021 - beslut 
Ärendenummer: Hn 288/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser en tillfällig satsning från Kommunstyrelsen med anledning av 
väsentligt högre skatteintäkter än budgeterat där Programnämnd social välfärd 
tilldelas ett tillfälligt anslag under 2021 på 9,0 mnkr. Hemvårdsnämnden 
tilldelas 4,2 mnkr av detta anslag. Därutöver en rättning gällande tidigare 
tilldelat anslag gällande omorganisering av MAS/MAR och palliativa 
samordnare från Myndighetsavdelningen till Hemvårdsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-08 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Förvaltningens förslag till fördelning av tilläggsanslag på 4 236 tkr antas. 

2. Förvaltningens förslag till avdrag på 290 tkr från förvaltningsövergripande 
nivå gällande rättning av tidigare utfördelade medel avseende MAS/MAR och 
palliativa samordnare antas. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 140 Nulägesöversikt 2021 - beredning 
Ärendenummer: Hn 445/2021 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Örebro kommuns styrmodell har en nulägesöversikt som utgår 
från nämndens grunduppdrag enligt reglementet arbetats fram. 
Nulägesöversikten ska ligga till grund för Övergripande strategi och budget 
(ÖSB) 2023. 
Syftet är att visa en välgrundad bild av nämndens nuläge samt lyfta eventuella 
utvecklingsområden i framtida prioriteringar och mål på övergripande nivå. 
Översikten ska även lyfta vad i omvärlden som kan komma att påverka 
verksamhetsområdet. 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Nämnden fattar beslut den 16 
december. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-18 
Nulägesöversikt 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 141 Remiss - Strategi mot hemlöshet i Örebro (Ks 
1789/2019) - beslut 
Ärendenummer: Hn 441/2021 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har 
ett förslag till en strategi mot hemlöshet i Örebro tagits fram. Arbetet har letts 
av en arbetsgrupp inom Kommunstyrelseförvaltningen, med stöd av en bred 
referensgrupp med representanter från berörda kommunala verksamheter, 
statliga myndigheter, organisationer inom det civila samhället samt region och 
länsstyrelse. 
 
Hemvårdsnämnden ska lämna synpunkter på strategin senast 30 december 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-29 
Remissvar, 2021-11-08 
Missiv, 2021-09-08 
Remissversion, Strategi mot hemlöshet i Örebro, 2021-07-07 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Förslag på remissvar antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för 
socialt förebyggande arbete. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 142 Remiss - Fordonsriktlinjer för Örebro 
kommunkoncern (Ks 1030/2020) - beslut 
Ärendenummer: Hn 474/2021 
Handläggare: Eva Jöbo, Anna-Stina Lander 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
fordonsriktlinjer för Örebro kommun. Remissvar ska överlämnas till 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling senast den 6 december 2021.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar från 
Hemvårdsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-17 
Remissvar, 2021-11-15 
Följebrev, 2021-08-26 
Remissversion - Fordonsriktlinjer för Örebro kommun, 2021-06-09 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Förslag till remissvar antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för 
hållbar utveckling.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 143 Tillsynsrapport 2021 - beredning 
Ärendenummer: Hn 391/2020 
Handläggare: Hanna Nährström, Andreas Källdén 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen anges att ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”    

Syftet med att planera, genomföra och följa upp de interna processerna i 
nämnderna är att inom respektive ansvarsområde säkerställa att verksamheten 
är ändamålsenlig, kostnadseffektiv samt följer tillämpliga lagar och rutiner. 
Hemvårdsnämnden har för 2021 upprättat en tillsynsplan som anger vilka 
områden som ska granskas inom ramen för interkontrollen under 2021. De 
tillsynsområden som valts ut för granskning under 2021 är:  
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 Avvikelsehantering 
 Stöd till chefer gällande Medvind 
 Skapa schema i Medvind 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Nämnden fattar beslut den 16 
december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-10 
Tillsynsrapport 2021 - uppföljning av internkontroll 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 144 Uppföljning - Patientsäkerhetsberättelse 2020 - 
information 
Ärendenummer: Hn 163/2021 
Handläggare: Tina Hultkrantz 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Tina Hultkrantz gör en uppföljning av åtgärder som vidtagits 
utifrån de brister som framförts i Patientsäkerhetsberättelse 2020. 

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschefer Anna-Stina Lander och Omid Lundin Sulayman 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. 

  

§ 146 Nära vård - information 
Handläggare: Marie Tall, Christina Johansson, Linda Carlsson 

Ärendebeskrivning 
Processledare Marie Tall, Christina Johansson och Linda Carlsson informerar 
Hemvårdsnämnden om det nya arbetssättet Nära vård. 

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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§ 147 Sammanträdestider 2022 - beslut  
Ärendenummer: Hn 510/2021 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Hemvårdsnämnden under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-16 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:  

- Ordinarie sammanträden med nämnden ska under 2022 hållas kl. 9.00-12.00 
den 27 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 25 augusti, 22 september, 
20 oktober, 17 november och 8 december. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 148 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. 
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§ 149 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. 

  

§ 150 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. 

  

§ 151 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden tar del av handlingar som bedömts relevanta för nämnden 
att få kännedom om. 
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Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden för perioden 2021-10-18 t.o.m. 2021-11-17 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-10-12 (Vbn 188/2021) 
Minnesanteckningar från kontaktpolitikerbesök, Grenadjärens hemvård 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 152 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 2021-10-18 t.o.m. 2021-
11-17 

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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