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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2022-02-17 
Tid: 9.00–12.00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Margareta Jansson (S) 
Kerstin Holm (S) 
Matilda Brikell (S) 
Margaretha Ekström (C) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Anna Olowsson (V) 
Ingemar Savonen (V) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) §§ 18-23 
 
Tjänstgörande ersättare 
Rasmus Rönnberg (M) ersätter Lena Lindén (SD) §§ 18-23 

ersätter Karin Qviberg (M) §§ 24-34 
Peter Springare (ÖrP) ersätter Lena Lindén (SD)  §§ 24-34 
 
Närvarande ersättare 
Maria Eck (C) 
Malko Prince M'peti Eliya (KD) 
 
Övriga 
Annika Roman förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Christina Karlsson personalföreträdare 
 
Paragraf 18–34 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
Erik Sjöberg (L), justerare  
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§ 18 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Erik Sjöberg (L) utses till justerare med Annette Carlsson (M) som ersättare. 

  

§ 19 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

  

§ 20 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 21 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 
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§ 22 Årsberättelse 2021 - beslut 
Ärendenummer: Hn 598/2021 
Handläggare: Ida Frödén, Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Utfallet 2021 visar på en avvikelse mot budget på -38,0 mnkr inklusive 
intraprenadens avvikelse och -40,1 mnkr exklusive intraprenadens avvikelse. 
Den anslagsfinansierade och den intäktsfinansierade hemvårdsverksamheten 
redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på -56,8 mnkr. Den 
Förebyggande verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 14,9 mnkr 
och de övergripande verksamheterna inklusive nämnd redovisar positiva 
budgetavvikelser på 3,9 mnkr.  

I utfallet uppgår beräknad ekonomisk effekt av covid-19 till en positiv effekt på 
16,2 mnkr, vilket ger en negativ budgetavvikelse exklusive covid-19 effekter på 
-54,2 mnkr. Orsaken till att ekonomisk effekt totalt sett blir positiv är i 
huvudsak förändrade arbetssätt, framför allt inom dagverksamheten vilket även 
lett till ett lågt antal dagvårdsresor.  

Den pågående pandemin har haft stor påverkan, både verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt, på verksamheterna inom Hemvårdsnämnden. Verksamheten har 
till stor del fått skjuta upp utvecklingsarbete, utbildningar för personal har 
skjutits på framtiden, arbete med vaccinationer har tagit mycket tid i anspråk 
och då sjukfrånvaron varit hög har det varit en extra arbetsbelastning för all 
personal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Årsberättelse 2021 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Hemvårdsnämnden fastställer Årsberättelse 2021. 

2. Nämnden ansöker om överföring av intraprenadens balanserade resultat, 
exklusive covid-19 effekter, till 2022. 

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med insatser för 
att få en ekonomi i balans. 

4. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar att få lämna en anteckning till protokollet. 
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Proposition 
Ordföranden Fisun Yavas (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens förslag, och finner att 
Hemvårdsnämnden beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden Ingemar Savonens (V) yrkande om att få lämna en 
anteckning till protokollet under proposition och finner att Hemvårdsnämnden 
godkänner detta. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Hemvårdsnämnden fastställer Årsberättelse 2021. 

2. Nämnden ansöker om överföring av intraprenadens balanserade resultat, 
exklusive covid-19 effekter, till 2022. 

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med insatser för 
att få en ekonomi i balans. 

4. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

5. Ingemar Savonen (V) får lämna en protokollsanteckning. 

  

Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ingemar Savonen (V): Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet i ärende 5, 
Årsberättelse. Det ekonomiska resultatet är en följd av den styrande 
majoritetens budget och hade sett helt annorlunda ut om Vänsterpartiets 
budgetförslag för 2021 legat till grund för verksamheten.  

Beslutspunkten 3, gällande uppdrag till förvaltningen om att fortsätta arbeta 
med insatser för att få en ekonomi i balans, innebär ett mycket stort s.k. 
”effektiviseringskrav” d.v.s. sparkrav, då verksamheten är underfinansierad 
även 2022. 

  

§ 23 Fortsatt planering - Äldreomsorgslyftet 2022 
Ärendenummer: Hn 117/2022 
Handläggare: Sahra Strandberg, Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har under 2021 nyttjat statsbidrag via Äldreomsorgslyftet för 
att finansiera betald utbildning för studier till vårdbiträde och undersköterska 
samt vidareutbildning för undersköterskor.  
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Satsningen planeras att fortsätta under 2022 och Örebro kommun har 
möjlighet att rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen för att finansiera 
kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad vård och 
omsorg är frånvarande på grund av studier för att genomföra de utbildningar 
som ingår inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Satsningen förväntas bidra till 
att stärka kvalitén i verksamheten, bidra till långsiktig kompetensförsörjning, 
öka andel heltids- och tillsvidareanställningar samt att satsningen ger 
äldreomsorgen en möjlighet att förbereda sig för att undersköterskor ska bli en 
skyddad yrkestitel under 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Innehåll i utbildningsinsatser inom Äldreomsorgslyftet 
Regeringsbeslut, 2021-12-22, nr 1:31 S2021/08234 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Nämnden tar informationen till protokollet 

2. Ärendet överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 24 Slutrapport - Strukturförändringsprogrammet 
Ärendenummer: Hn 129/2021 
Handläggare: Sahra Strandberg, Anna-Stina Lander, Omid Lundin Sulayman, 
Ulrika Gustafsson, Sara Häller 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en slutrapport för 
Strukturförändringsprogrammet som pågick under åren 2019–2021. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om ett treårigt 
strukturförändringsprogram för hemvården, som en satsning för att bryta en 
mångårig struktur. Målsättningen var en långsiktigt hållbar 
hemvårdsverksamhet med fortsatt nöjda individer. Efter programperiodens 
slut skulle hemvården ha en budget i balans. Programnämnd social välfärd fick 
i uppdrag att, tillsammans med berörda driftsnämnder, arbeta fram ett 
målinriktat strukturförändringsprogram.  

Många åtgärder har vidtagits och påbörjats under 
strukturförändringsprogrammets tid. Pandemin, som startade i mars 2020, har 
kraftigt påverkat möjligheterna att genomföra och verkställa vissa planerade 
förändringar inom hemvårdsverksamheten.  
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Nationella restriktioner har begränsat möjligheterna och största fokus har legat 
på att bibehålla god hälsa hos våra äldre. Därmed kommer flertal planerade och 
redan påbörjade insatser att fortsätta verkställas och genomföras under 2022 
vilka förväntas fortsätta ge effekter under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Slutrapport - Strukturförändringsprogrammet 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:  

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Slutrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd och 
Kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 25 Återrapportering från hemvårdsenheterna 
Ärendenummer: Hn 133/2022 
Handläggare: Tanya Lundqvist 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Tanya Lundqvist informerar nämnden om arbetet med 
medarbetarstyrd planering på Kvismaren hemvård. 

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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§ 26 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - information 
Ärendenummer: Hn 128/2022 
Handläggare: Cecilia Lundberg, Hanna Schwager 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen 2021 sammanfattar Örebro kommuns arbete med 
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga. 

Den politiska nämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för huvudmannen Örebro 
kommun. Ett sätt för nämnd att ta detta ansvar är att följa upp hälso- och 
sjukvården och patientsäkerheten genom att årligen ta del av vårdgivarnas 
patientsäkerhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-11 
Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivaren Örebro 2021 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:  

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 27 Ansökan om aktivitetsstöd - aktiviteter för äldre 
Ärendenummer: Hn 121/2022 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska, Anneli Nyman 

Ärendebeskrivning 
Genom ekonomiskt stöd främjar Örebro kommun hälsofrämjande insatser och 
förebyggande verksamhet som är till gagn för seniorers välbefinnande. 
Aktivitetsstödet kan sökas av civila samhället såsom organisationer, föreningar, 
råd och grupper som bedriver aktiviteter är riktade och öppna för kommunens 
seniorer.  

På grund av Covid-19 och tillhörande restriktioner har vissa sökanden från 
föregående år inte kunnat genomföra inplanerade aktiviteter på ett tryggt och 
säkert sätt. Detta har medfört att dessa verksamheter inte kunnat använda hela 
aktivitetsstödet under 2021. Vård- och omsorgsförvaltningen har därför fattat 
beslut om att förlänga användningstiden till 2022 för dessa sökanden. Beslutet 
är ett undantagsfall på grund av rådande omständigheter till följd av covid-19. 
Verksamheterna kan således nyttja den överblivna summan av aktivitetsstödet 
under 2022 och därefter lämna in en redovisning senast 15 oktober 2022.  
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På grund av effektivisering har budget för aktivitetsstöd, precis som vid 
föregående år, halverats från 320 tkr till 160 tkr. Inför 2022 har det inkommit 
13 nya ansökningar. Sammanlagt blir det 18 verksamheter som nyttjar 
aktivitetsstöd till att bedriva hälsofrämjande aktiviteter där fem av dessa 
använder 2021 års aktivitetsstöd. Medlen föreslås fördelas utifrån riktlinjens 
kriterier och enligt bedömning av angelägenheten i den sökandes planerade 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Förslag till fördelning 
Riktlinjer för aktivitetsstöd till äldre i Örebro kommun (Hn 296/2019) 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av 
aktivitetsstöd 2022. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 28 Återrapportering Nära vård 
Ärendenummer: Hn 134/2022 
Handläggare: Linda Carlsson. Annika Jeppsson 

Ärendebeskrivning 
Processledare Linda Carlsson och Annika Jeppsson ger en återrapportering 
från arbetet med 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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§ 29 Remiss - Biblioteksplan för Örebro kommun 
Ärendenummer: Hn 98/2022 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
Biblioteksplan för Örebro kommun. Remissyttrande ska lämnas till 
Kulturnämnden senast den 19 mars 2022.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen. Nämnden 
föreslås i sitt yttrande tillstyrka den föreslagna planen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Förslag till yttrande över remiss, 2022-02-08 
Remissmissiv, 2021-11-24 
Remissversion, Biblioteksplan för Örebro kommun, 2021-10-22 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kulturnämnden. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 30 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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§ 31 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. 

  

§ 32 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. 
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§ 33 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 2022-01-20 t.o.m. 2022-
02-09 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 34 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 2022-01-20 t.o.m. 2022-02-09 
Samverkansprotokoll, justerat, 2022-01-18 (Vbn 48/2022) 
Inbjudan till demokratikonferens 

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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