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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2021-03-22 
Tid: 09:00–11:40 
Plats: Sessionssalen Rådhuset samt digitalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) §§ 33-43 
Margareta Jansson (S) 
Kerstin Holm (S) 
Matilda Brikell (S) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Anna Olowsson (V) 
Ingemar Savonen (V) 
Anette Karlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Oscar Undevall (C) Ersätter Börje Gustafsson (C) 
Alicia Midpalm (L) Ersätter Anders Brandén (M) 
Peter Springare (ÖrP) Ersätter Lena Lindén (SD) 
 
Övriga 
Eva Jöbo Verksamhetschef 
Michaela Larsson Nämndsekreterare 
Handläggare på specifikt ärende 
 
Paragraf 33–52 
 
 
 
 
Michaela Larsson , sekreterare 
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Fisun Yavas (S), ordförande 
 
 
 
 
 
Erik Sjöberg (L), justerare 
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§ 33 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Erik Sjöberg (L) med Anette 
Karlsson (M) som ersättare. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 
 

2. Erik Sjöberg (L) utses till justerare med Anette Karlsson (M) som 
ersättare. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 34 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

§ 35 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
- Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv. 

§ 36 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
- Ingen övrig fråga anmäls. 

 

 

 

 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  4 (15) 

§ 37 Heltidsresan - information 
Ärendenummer: Hn 212/2021 
Handläggare: Elisabeth Mattsson, Kristina Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Heltid som norm är avtalat i det centrala kollektivavtalet som SKR (Sveriges 
kommuner och Regioner) och Kommunal tecknat i HÖK 
(Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor). Med 
utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser ska arbetsgivare ta fram 
en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Heltidsplanen 
är framtagen av Örebro kommuns HR-avdelning i samråd med förvaltningar 
och pågående eller planerade aktiviteter för att nå heltid som norm.  

Förvaltningarna Vård och omsorg och Förvaltningen för sociala insatser inom 
funktionsstödsområdet är båda personalintensiva förvaltningar som har 
medarbetare som arbetar deltid. Andelen medarbetare anställda på heltid inom 
Vård och omsorg är 50 procent ställt i relation till Förvaltningen för sociala 
insatser där andelen anställda på heltid är 84%. 

Beslutsunderlag 
Heltidsresan som norm, 2021-03-01 
Powerpointpresentation, 2021-03-09 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 38 Kvalitetsuppföljning Almby hemvård - information 
Ärendenummer: Hn 224/2021 
Handläggare: Gabriella Jörgensen 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 har uppföljning genomförts av Enheten för Uppföljning på 
Myndighetsavdelningen. Vid denna har Myndighetsverksamheten granskat 
huruvida aktuell enhet uppfyller de befintliga kvalitetskrav på 
hemvårdsverksamhet som specificeras i den överenskommelse som Örebro 
kommuns hemvård tecknat med Programnämnd social välfärd. Denna 
uppföljning genomförs minst en gång var tredje år enligt Riktlinje för avtals- 
och verksamhetsuppföljning inom Social välfärd. För att kunna genomföra 
uppföljningen och bedöma vissa avtalspunkter har aktuell hemvårdsenhet 
skickat in ett flertal olika dokument för att beskriva befintliga rutiner för 
systematik och säkerställande av kvalitet i verksamheten. Utifrån detta har 
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Utredare vid Enheten för uppföljning på Myndighetsavdelningen granskat 
underlaget och återkopplat till aktuell enhetschef om beslut och huruvida 
eventuella åtgärder behöver vidtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Information inför kvalitetsuppföljning, omvårdnad 
Beslut årlig uppföljning Örebro hemvård 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 39 Kvalitetsuppföljning Karlslunds hemvård - information 
Ärendenummer: Hn 172/2021 
Handläggare: Marie Koskela 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 har uppföljning genomförts av Enheten för Uppföljning på 
Myndighetsavdelningen. Vid denna har Myndighetsverksamheten granskat 
huruvida aktuell enhet uppfyller de befintliga kvalitetskrav på 
hemvårdsverksamhet som specificeras i den överenskommelse som Örebro 
kommuns hemvård tecknat med Programnämnd social välfärd. Denna 
uppföljning genomförs minst en gång var tredje år enligt Riktlinje för avtals- 
och verksamhetsuppföljning inom Social välfärd. För att kunna genomföra 
uppföljningen och bedöma vissa avtalspunkter har aktuell hemvårdsenhet 
skickat in ett flertal olika dokument för att beskriva befintliga rutiner för 
systematik och säkerställande av kvalitet i verksamheten. Utifrån detta har 
Utredare vid Enheten för uppföljning på Myndighetsavdelningen granskat 
underlaget och återkopplat till aktuell enhetschef om beslut och huruvida 
eventuella åtgärder behöver vidtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Information inför kvalitetsuppföljning, omvårdnad 
Beslut årlig uppföljning Örebro hemvård 

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. 

§ 40 Kvalitetsuppföljning Gustavsviks hemvård - 
information 
Ärendenummer: Hn 226/2021 
Handläggare: Carina Berg 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 har uppföljning genomförts av Enheten för Uppföljning på 
Myndighetsavdelningen. Vid denna har Myndighetsverksamheten granskat 
huruvida aktuell enhet uppfyller de befintliga kvalitetskrav på 
hemvårdsverksamhet som specificeras i den överenskommelse som Örebro 
kommuns hemvård tecknat med Programnämnd social välfärd. Denna 
uppföljning genomförs minst en gång var tredje år enligt Riktlinje för avtals- 
och verksamhetsuppföljning inom Social välfärd. För att kunna genomföra 
uppföljningen och bedöma vissa avtalspunkter har aktuell hemvårdsenhet 
skickat in ett flertal olika dokument för att beskriva befintliga rutiner för 
systematik och säkerställande av kvalitet i verksamheten. Utifrån detta har 
Utredare vid Enheten för uppföljning på Myndighetsavdelningen granskat 
underlaget och återkopplat till aktuell enhetschef om beslut och huruvida 
eventuella åtgärder behöver vidtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Information inför kvalitetsuppföljning, omvårdnad 
Beslut årlig uppföljning Örebro hemvård 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 41 Kvalitetsuppföljning Karla hemvård - information 
Ärendenummer: Hn 227/2021 
Handläggare: Emma Kozan 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 har uppföljning genomförts av Enheten för Uppföljning på 
Myndighetsavdelningen. Vid denna har Myndighetsverksamheten granskat 
huruvida aktuell enhet uppfyller de befintliga kvalitetskrav på 
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hemvårdsverksamhet som specificeras i den överenskommelse som Örebro 
kommuns hemvård tecknat med Programnämnd social välfärd. Denna 
uppföljning genomförs minst en gång var tredje år enligt Riktlinje för avtals- 
och verksamhetsuppföljning inom Social välfärd. För att kunna genomföra 
uppföljningen och bedöma vissa avtalspunkter har aktuell hemvårdsenhet 
skickat in ett flertal olika dokument för att beskriva befintliga rutiner för 
systematik och säkerställande av kvalitet i verksamheten. Utifrån detta har 
Utredare vid Enheten för uppföljning på Myndighetsavdelningen granskat 
underlaget och återkopplat till aktuell enhetschef om beslut och huruvida 
eventuella åtgärder behöver vidtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Information inför kvalitetsuppföljning, omvårdnad 
Beslut årlig uppföljning Örebro hemvård 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 42 Remiss - Strategi för brottsförebyggande arbete - 
beslut 
Ärendenummer: Hn 166/2021 
Handläggare: Hanna Nährström 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har givit 
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande 
arbetet i Örebro kommun. Mot denna bakgrund har säkerhetsavdelningen i 
Örebro kommun genom ansvarig strategisk brottsförebyggande samordnare 
sammanställt ett förslag till strategi. Hemvårdsnämnden får detta förslag som 
underlag för synpunkter.    

Strategin ämnar påvisa riktning för det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen 2021 - 2026. Strategin ämnar inte 
påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan fokuserar på riktning 
och samlar mycket av det arbete som redan görs, och påvisar vad som behöver 
kompletteras och utvecklas. Strategin berör flertalet nämnder inom kommunen 
och säkerhetsavdelningen önskar inspel om de delar som berör 
Hemvårdsnämnden och eventuellt specifika verksamheter.  

Hemvårdsnämnden ska lämna synpunkter till Säkerhetsavdelningen senast 
den 30 april 2021. 
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Beslutsunderlag 
Remissvar, 2021-03-10 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Förslag på remissvar antas och överlämnas till Säkerhetsavdelningen.  

Yrkande 
Anette Karlsson (M) och Karin Qviberg (M) yrkar i första hand på att ärendet 
ska återremitteras. I andra hand yrkar Anette Karlsson (M) och Karin Qviberg 
(M) på att Vård- och omsorgsförvaltningens förslag ska avslås. 

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) ställer först Anette Karlsson (M) och Karin 
Qvibergs (M) yrkande om återremiss under proposition och finner att 
Hemvårdsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut det vill säga 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag respektive Anette Karlsson (M) och 
Karin Qvibergs (M) yrkande om avslag på ärendet. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med Vård- 
och omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Förslag på remissvar antas och överlämnas till Säkerhetsavdelningen.  

Reservation 
Anette Karlsson (M) och Karin Qviberg (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet till förmån för eget yrkande om avslag. 

§ 43 Aktivitetsstöd - uppföljning 2020 med beslut för 2021- 
beslut 
Ärendenummer: Hn 536/2020 
Handläggare: Eva Jöbo 

Ärendebeskrivning 
Genom ekonomiskt stöd främjar Örebro kommun frivilliginsatser som har ett 
värde som förebyggande verksamhet till gagn för äldres välbefinnande. 
Aktivitetsstödet kan sökas av civila samhället såsom organisationer, föreningar, 
råd och grupper som bedriver aktiviteter riktade och öppna för kommunens 
äldre.   

Av 20 sökanden som beviljats aktivitetsstöd under 2020 har 17 redovisat att 
flertalet av de planerade aktiviteterna inte kunnat genomföras full ut på grund 
av Coronapandemin. Resterande tre sökanden har redovisat att planerade 
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aktiviteter har kunnat genomföras trots pandemin. I de fall där utbetalt stöd 
inte kunnat nyttjas under året har överbliven summa återbetalats till 
bidragsgivaren Örebro kommun.  

På grund av effektivisering har budget för aktivitetsstöd halverats från 320 tkr 
till 160 tkr. Inför 2021 har det inkommit 18 ansökningar. Medlen föreslås 
fördelas utifrån riktlinjens kriterier och enligt bedömning av angelägenheten i 
den sökandes planerade verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Nämndinformation aktivitetsstöd 2021, 2021-03-08 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till fördelning 
av aktivitetsstöd 2021. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar avslag på ärendet till förmån för egen lagd budget i 
Kommunfullmäktige för 2021, vilken inte innehåller någon reducering av 
anslaget. 

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut det vill 
säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag respektive Ingemar Savonens 
(V) yrkande om avslag på Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Nämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av aktivitetsstöd 2021. 

Reservation 
Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande om avslag på Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag. 

§ 44 Strukturförändringsprogrammet - information 
Ärendenummer: Hn 129/2021 
Handläggare: Sahra Strandberg, Omid Lundin Sulayman, Anna-Stina Lander, 
Charlotta Eriksson 
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Ärendebeskrivning 
Sahra Strandberg, Omid Lundin Sulayman och Anna-Stina Lander ger en 
återrapportering från utvalda enheter inom Hemvården utifrån 
strukturförändringsprogrammet. 

Vid Hemvårdsnämndens sammanträde den 22 mars medverkar även 
enhetschef Charlotta Eriksson tillsammans med medarbetare från Hjälmaren 
hemvård. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 45 Hemvårdsnämndens yttrande över stadsrevisionens 
granskning av ekonomistyrning inom Programområde 
social välfärds ansvarsområde - beslut 
Ärendenummer: Hn 97/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Programnämndens yttrande över Stadsrevisionens skrivelse med 
rekommendationer från den genomförda granskningen inom Programområde 
social välfärds ansvarsområde beskrivs i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, daterad december 2020 
Missiv, daterat 2020-12-17  
Hemvårdsnämndens yttrande över revisionsrapport, daterat 2021-03-01  
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över 
revisionsrapporten och översänder det till revisorerna. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) deltar ej i beslutet. 
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§ 46 Ekonomisk månadsrapport februari - beslut 
Ärendenummer: Hn 200/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapport för Hemvårdsnämnden, februari månad. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, 2021-03-12 

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 februari 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för kännedom. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (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) 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 februari 2021 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för kännedom. 

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

§ 47 Information om läget i förvaltningen ang Covid-19 
Ärendenummer: Hn 130/2021 
Handläggare: 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. 

§ 48 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Eva Jöbo 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av tf. förvaltningschef Eva Jöbo. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 
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- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 49 Information från ordförande 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av ordförande Fisun Yavas (S). 

- Hemvårdsnämnden och Vårdboendenämnden avser att skicka en blombukett 
till 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

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

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

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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§ 51 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 2021-02-11 - 
2021-03-15 

Beslutsunderlag 
Lista med Delegationsbeslut perioden: 2021-02-11 - 2021-03-15 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 52 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Michaela Larsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 

- Diarieförda ärenden, 2021-02-11 - 2021-03-15 
- Protokoll Kommunal 210209, MBL-förhandling Budget 2021 
- Protokoll SACO 210209, MBL-förhandling Budget 2021 
- Protokoll Vårdförbundet 210209, MBL-förhandling Budget 2021 
- Protokoll Vision 210209, MBL-förhandling Budget 2021 

Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden, 2021-03-15 
Protokoll Kommunal 210209, MBL-förhandling Budget 2021 
Protokoll SACO 210209, MBL-förhandling Budget 2021 
Protokoll Vårdförbundet 210209, MBL-förhandling Budget 2021  
Protokoll Vision 210209, MBL-förhandling Budget 2021  

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.

Digitalt justerat



 

Särskilt yttrande 
Ärende: Remiss – Strategi för brottsförebyggande arbete 

beslut 

Ärendenummer: Hn 166/2021 Hemvårdsnämnden

 Örebro kommun

 2021-03-22 

 

 

Örebro behöver ett gediget brottsförebyggande arbete. 
Örebros medborgare skulle må bra av att kommunen tog det brottsförebyggande arbetet mer 

på allvar. Vi har stora problem med utanförskap, öppen narkotikahandel och kriminalitet 

vilket gör att staden för många örebroare uppfattas som otrygg. Detta är allvarligt och något 

vi tillsammans med andra myndigheter måste jobba bättre med. 

Moderaterna har under flera år haft med konkreta brottsförebyggande åtgärder i budgeten. 

Konkreta förslag som Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet röstat ner.  

Främst vill vi ha en skrivning som bygger på moderat politik från vår nationella strategi och 

den kommunala budget som vi lagt fram för Kommunfullmäktige. Dessutom bör strategin 

vara tydligare och kortare skriven. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar 

att  i första hand återremittera ärendet 

att  i andra hand avslå ärendet 

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. 

För Moderaternas grupp i Hemvårdsnämnden  
 

 

 

Anders Brandén (M) 
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