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Hemvårdsnämnden 
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Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
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Erik Sjöberg (L) 
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Margareta Jansson (S) 
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Camilla Lannerhag (KD) 
Anna Olowsson (V) 
Ingemar Savonen (V) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Börjesson (S) ersätter Matilda Brikell (S) 
Peter Springare (ÖrP) ersätter Lena Lindén (SD) §§ 149-161 
 
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Anna-Stina Lander Verksamhetschef 
Omid Lundin Sulayman Verksamhetschef 
Tina Hultkrantz Verksamhetschef 
Sahra Strandberg Verksamhetschef, §§ 149-155 
Ida Frödén Planerare 
Peter Bodelsson Ekonom, §§ 149-158 
Kamila Rzemiszewska Planerare, §§ 149-158 
Andreas Källdén Administrativ samordnare, §§ 149-158 
Marie-Louise Hammar Socialt ansvarig samordnare, §§ 156-165 
 
Paragraf 149–165 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
 
 
 
Erik Sjöberg (L), justerare  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  3 (12) 

§ 149 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Erik Sjöberg (L) med Ingemar Savonen (V) som ersättare utses att justera 
dagens protokoll. 

 
§ 150 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 151 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns.  

 
§ 152 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

 
§ 153 Tema: Kontinuitet och förändring av arbetssätt 
Ärendenummer: Hn 241/2022 
Handläggare: Susanne Tegevi, Isabella Vallgren 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden beslutade i maj om teman för återstående 
nämndsammanträden under året. De föreslagna områdena är kopplade till de 
åtaganden som nämnden antagit i Verksamhetsplan och budget 2022. Genom 
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dessa teman får nämnden en mer djupgående redovisning av områdena än som 
redovisas i Delår 2 samt Årsredovisning. Temat för nämndsammanträdet i 
december utgår från åtagandet Genomföra förändringar av arbetssätt för att 
förbättra kontinuiteten inom hemvården. Susanne Tegevi, enhetschef, och 
Isabella Vallgren, verksamhetsstödjare, berättar om hur Axbergs och Vivalla 
hemvårdsenheter arbetar med kontinuiteten.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 154 Tillsynsrapport - Beslut 
Ärendenummer: Hn 473/2021 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska, 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 2022 upprättat en tillsynsplan som anger vilka 
områden som ska granskas inom ramen för interkontrollen under 2022.  

De tillsynsområden som valts ut för granskning är:  

 (V1) Mat, måltid och nutrition 
 (E1) Budget-, uppföljnings- och prognosansvar av chefer 
 (P1) Larmprocessen – Fallhändelse och hjälpmedel vid oförutsedda 

händelser 
 (V2) Larmprocessen – Utförandet av insatsen trygghetslarm 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2022 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-30 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:  

- Tillsynsrapporten för 2022 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.   

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 155 Preliminär årsberättelse - Beslut 
Ärendenummer: Hn 533/2022 
Handläggare: Peter Bodelson, Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse mot budget på -48,2 mnkr 
(exklusive intraprenadens avvikelse, -47,5 mnkr). Covid-19 har fortsatt satt 
stora avtryck i form av ökade kostnader för verksamheterna. Det finns 
svårigheter att särredovisa effekterna av covid-19 och de presenterade siffrorna 
är vad vi kan med säkerhet presentera som effekter av pandemin. Den 
prognostiserade ekonomiska effekten av covid-19 uppskattas till totalt -2,9 
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 -45,3 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 2022-11-30 
Preliminär årsberättelse 2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Hemvårdsnämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 

2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

Yrkande 
Christina Håkansson (KD) yrkar att det i den preliminära årsberättelsen ska 
framgå att det har införts självstyrande grupper på ett flertal hemvårdsenheter.  
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Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut; Vård- 
och omsorgsförvaltningens förslag och Christina Håkanssons (KD) yrkande. 
Ordförande ställer först Vård- och omsorgsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att Hemvårdsnämnden beslutar enligt det. Ordförande 
ställer därefter Christina Håkanssons (KD) tilläggsyrkande under proposition 
och finner att Hemvårdsnämnden bifaller detta.  

Beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Hemvårdsnämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 

2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

3. I den preliminära årsberättelsen ska det framgå att självstyrande grupper har 
införts på ett flertal hemvårdsenheter.  

Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) deltar inte i beslutet. 

 
Protokollsanteckning 
Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) lämnar följande 
protokollsanteckning:  

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet i ärende 7, Preliminär årsberättelse. 
Det ekonomiska resultatet är en följd av den styrande majoritetens budget och 
hade sett helt annorlunda ut om Vänsterpartiets budgetförslag för 2022 legat 
till grund för verksamheten. 

 
§ 156 Budgetjustering november 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Hn 198/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser fördelning av förvaltningschefernas löneutrymme från 
Kommunstyrelsen samt ombudgetering efter avstämning av 
hyreskostnadsökningar 2022 från Programnämnd social välfärd till 
Hemvårdsnämnden. Totalt sett uppgår nämndens anslag efter tilläggsanslagen 
till 316,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Budgetjustering nov 2022 
Tjänsteskrivelse Sov 575/2022 Tilläggsanslag november 2022 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. När kompensation för löner reglerades i april-2022 saknades 
förvaltningschefernas utrymme i underlaget för budgetkompensationen. Totalt 
86 tkr fördelas till Hemvårdsnämnden av denna pott för 2022. Förslaget är att 
tilläggsanslaget i sin helhet läggs på det förvaltningsgemensamma. 

2. Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av 
reduceringen av budgetmedel efter avstämning av hyreskostnadsökningar 2022. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 157 Förlängning av attestförteckning - Beslut 
Ärendenummer: Hn 513/2021 
Handläggare: Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden utser och beslutar årligen, i samband med internbudgeten, 
beslutsattestanter, behörighetsattestanter. I och med att attestförteckningen 
gäller per kalenderår och att det först tas beslut om attestförteckning 2023 
under kommande år behöver årets attestförteckning förlängas till dess att ny är 
beslutad. 

Det ska alltid finnas en aktuell attestförteckning för alla utsedda attestanter 
inom nämnden. Förteckningen anger vilken del av kodplanen respektive 
attestant utsetts till. När förändring sker av anställda eller av kodplanen ska 
förteckningen ändras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-25 
Attestförteckning 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Attestförteckning år 2022 för Hemvårdsnämndens verksamheter förlängs att 
gälla tills ny attestförteckning år 2023 är beslutad av Vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 158 Extra sammanträde 12 januari 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Hn 552/2022 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslutade i september 2021 om en ny 
nämndorganisation där bland annat Hemvårdsnämnden, Hemvårdsnämnden 
och Programnämnd social välfärd upphör. Istället inrättas Vård- och 
omsorgsnämnden som tar över Hemvårdsnämndens och 
Vårdboendenämndens verksamheter och delar av ansvaret från 
Programnämnd social välfärd. Kommunfullmäktige har antagit ett nytt 
nämndreglemente för Vård- och omsorgsnämnden att börja gälla från och med 
den 1 januari 2023. 

Det är viktigt att det inte saknas en behörig beslutsfattare och det kan vara så 
att flera beslut kommer att behöva fattas på delegation innan den nya nämnden 
hinner sammanträda den första gången. Kommunfullmäktige väntas därför på 
sitt sammanträde den 12-13 december besluta att förlänga mandatperioden för 
de nuvarande nämnderna till den 12 januari 2023. Samtidigt skjuter man på 
införandet av nytt nämndreglemente till samma datum. Så länge som 
nämnderna finns kvar gäller de nuvarande delegationsordningarna. Förslaget är 
att de nuvarande nämnderna sammanträder för sista gången den 12 januari och 
då tar beslut om anmälan av delegationsbeslut. Strax därefter sammanträder 
den nya Vård- och omsorgsnämnden för att bland annat besluta om antagande 
av ny delegationsordning.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Hemvårdsnämnden håller ett avslutande sammanträde den 12 januari 2023 kl. 
10.00. 

Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att förlänga 
mandatperioden för nuvarande nämnder till den 12 januari. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 159 Ändring av delegat i delegationsordningen - Beslut 
Ärendenummer: Hn 553/2022 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige väntas på sitt sammanträde den 12-13 december besluta 
att förlänga mandatperioden för de nuvarande nämnderna till den 12 januari 
2023. Samtidigt skjuter man på införandet av nytt nämndreglemente till samma 
datum. Så länge som nämnderna finns kvar gäller de nuvarande 
delegationsordningarna. Den nya förvaltningsorganisationen träder däremot i 
kraft den 1 januari 2023 som planerat och organisationsförändringen innebär 
en del förändringar i roller och titlar, framför allt i de högre chefsleden. I 
Hemvårdsnämndens nuvarande delegationsordning är förvaltningschef en av 
delegaterna men den titeln försvinner i den nya organisationen. Istället 
tillkommer förvaltningsdirektör och områdeschef. 

För att det ska finnas en behörig beslutsfattare fram till att den nya Vård- och 
omsorgsnämnden fattar beslut om sin delegationsordning den 12 januari 
föreslås att förvaltningsdirektör Socialförvaltningen från och med den 1 januari 
får beslutanderätt på de punkter i gällande delegationsordning som idag är 
delegerade till förvaltningschef. Förvaltningsdirektören får också rätt att 
överlåta sin delegerade beslutanderätt till annan anställd inom kommunen, 
exempelvis områdeschef. Förvaltningsdirektören ska informera nämnden om 
vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten anmäls 
till nämnden i vanlig ordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-23 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Under perioden 1-12 januari har förvaltningsdirektör 
Socialförvaltningen beslutanderätt på de punkter i gällande 
delegationsordning för Hemvårdsnämnden som är delegerade till 
förvaltningschef. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade 
beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. 
Förvaltningsdirektören informerar nämnden om vem som har fått den 
vidaredelegerade beslutanderätten och besluten anmäls till 
Hemvårdsnämnden i vanlig ordning. 

Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att förlänga 
mandatperioden för Hemvårdsnämnden till den 12 januari. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  10 (12) 

§ 160 Sammanställning av Lex Sarah-rapporter t.o.m. 
november 2022 - Information 
Ärendenummer: Hn 547/2022 
Handläggare: Marie-Louise Hammar 

Ärendebeskrivning 
Socialt ansvarig samordnare (SAS) Marie-Louise Hammar presenterar en 
sammanställning över 2022 års Lex Sarah-rapporter till och med november.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation Sammanställning Lex Sarah Hemvård helår 2022 
Ärendebeskrivning 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 161 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 avseende covid-19. 

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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§ 162 Information från ordförande  
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fisun Yavas (S) önskar alla ledamöter en God jul och ett Gott nytt 
år, och önskar lycka till i det fortsatta arbetet till de som kommer vara med i 
den kommande Vård- och omsorgsnämnden.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 163 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Roman reflekterar över den annorlunda tid som varit 
de senaste åren i och med pandemin, och uttrycker tacksamhet över alla 
medarbetare som har ställt upp.   

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 164 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. 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut för perioden 2022-11-10 - 2022-11-30 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 165 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 2022-11-10 - 2022-11-30 
  

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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