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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2022-05-19 
Tid: 9:00–11:45 
Plats: Skogen, 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) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Peter Springare (ÖrP) ersätter Lena Lindén (SD) 
 
Övriga 
Annika Roman, förvaltningschef 
Tina Hultkrantz, verksamhetschef 
Anna-Stina Lander, verksamhetschef 
Omid Lundin Sulayman, verksamhetschef 
Lisa Otternäs, verksamhetschef 
Ida Frödén, planerare/säkerhetssamordnare 
Ulrika Gustafsson, ekonom 
 
Paragraf 66–80 
 
 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
 
 
 
Anna Olowsson (V), justerare  
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§ 66 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Anna Olowsson (V) med Peter Springare (ÖrP) som ersättare föreslås 
justera dagens protokoll.  

 
§ 67 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv. 

 
§ 68 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs.  

 
§ 69 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 70 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 
Lägesrapport, 2022-05-19 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

§ 71 Budgetjustering maj 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Hn 198/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tilläggsanslag för lönerevision samt hyresökningar 2022 för 
nämndens anslagsfinansierade verksamhet. Totalt sett uppgår nämndens anslag 
efter tilläggsanslagen till 314,1 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Tjänsteskrivelse Sov 199/2022 Tilläggsanslag april 2022 
Tjänsteskrivelse KS 78/2022 Tilläggsanslag och ombudgeteringar april 2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden 

1. Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag att tilläggsanslaget för 
lönerevision 2022 läggs på förvaltningsgemensamt och förvaltningen får i 
uppdrag att fördela ut anslagen till de verksamheter där kostnaderna uppstår. 

2. Förvaltningens förslag till fördelning av tilläggsanslaget för hyresökningar 
2022 antas. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  
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§ 72 Delårsrapport och prognos 1 Hemvårdsnämnden 
2022 - Beslut 
Ärendenummer: Hn 226/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse mot budget på -49,4 mnkr 
(exklusive intraprenadens avvikelse, -49,9 mnkr). Den beräknade ekonomiska 
effekten av covid-19 uppskattas till totalt -7,2 mnkr och beror i huvudsak på 
kostnader för skyddsutrustning och basal hygienutrustning samt 
övertidskostnader kopplat till en ansträngd bemanningssituation. Prognosen 
exklusive uppskattad effekt av covid-19 uppgår till -42,2 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 
Delårsrapport med prognos 1 Hemvårdsnämnden 2022 
Presentation delårsrapport 1 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 
 
1. Hemvårdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.  
 
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt prioritera de 
effektiviseringsåtgärder inom hemvården som förutses ge mest ekonomisk 
effekt både på kort och lång sikt, under förutsättning att det inte medför 
negativa konsekvenser för brukarna. Alla medarbetare i förvaltningen ska 
fortsatt jobba mot de ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande 
aktiviteterna på enheterna. Målet är en ekonomi i balans under 2022.  
 
3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare  
hantering.  

Yrkande 
Erik Sjöberg (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Anette 
Carlsson (M) och Karin Qviberg (M) ställer sig också bakom yttrandet.  

Anna Olowsson (V) och Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 
och 3 och avslag på beslutspunkt 2 i Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag och Anna Olowssons (V) och 
Ingemar Savonens (V) förslag om att bifalla beslutspunkt 1 och 3 och avslå 
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beslutspunkt 2 i förvaltningens förslag. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att Hemvårdsnämnden beslutar enligt Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag.  

Därefter ställer ordförande Erik Sjöbergs (L) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Hemvårdsnämnden bifaller detta.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Hemvårdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.  
 
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt prioritera de 
effektiviseringsåtgärder inom hemvården som förutses ge mest ekonomisk 
effekt både på kort och lång sikt, under förutsättning att det inte medför 
negativa konsekvenser för brukarna. Alla medarbetare i förvaltningen ska 
fortsatt jobba mot de ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande 
aktiviteterna på enheterna. Målet är en ekonomi i balans under 2022.  
 
3. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare  
hantering.  

4. Erik Sjöberg (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Reservation 
Anna Olowsson (V) och Ingemar Savonen (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget förslag.  

 
§ 73 Återrapportering från hemvården, hemsjukvården 
och förebyggande verksamhet - Information 
Ärendenummer: Hn 133/2022 
Handläggare: Tanya Lundqvist, Omid Lundin Sulayman, Anna-Stina Lander, 
Tina Hultkrantz, Lisa Otternäs 

Ärendebeskrivning 
Tanya Lundqvist, enhetschef på Kvismarens hemvård, informerar nämnden 
om utvärderingen av projektet Medarbetarstyrd planering. Arbetsmetoden 
implementeras i ordinarie verksamhet från och med den 1 juni.  

Omid Lundin Suleyman och Anna-Stina Lander rapporterar från utvalda 
enheter inom hemvården. Tina Hultkrantz rapporterar från hemsjukvården 
och Lisa Otternäs rapporterar från förebyggande verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Presentation Utvärdering medarbetarstyrd planering 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 74 Sommaraktiviteter - Information 
Handläggare: Anneli Nyman 

Ärendebeskrivning 
Anneli Nyman, kulturhandläggare, informerar om de aktiviteter som planeras 
inom Förebyggande verksamheten till sommaren.  

Beslutsunderlag 
Folder med information om sommarvistelse 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 75 Kvalitetsuppföljning Nikolai hemvård - Information 
Ärendenummer: Hn 243/2022 
Handläggare: Renée Lindström 

Ärendebeskrivning 
Renée Lindström, enhetschef, informerar Hemvårdsnämnden om genomförd 
uppföljning av kvalitetskrav i Nikolai hemvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-10 
Rapport  
Presentation  

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.  

 
§ 76 Teman för nämndsammanträden - Beslut 
Ärendenummer: Hn 241/2022 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag på årshjul för teman har tagits fram. De föreslagna områdena är 
kopplade till de åtaganden som nämnden antagit i Verksamhetsplan och budget 
2022. Genom dessa teman får nämnden en mer djupgående redovisning av 
områdena än som redovisas i Delår 2 samt Årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Presentation Årshjul teman 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Teman för nämndsammanträden 2022 antas.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 77 Information från ordförande  
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Fisun Yavas informerar om att det inte är något 
nämndsammanträde i juni, utan nästa sammanträde blir den 25 augusti.  

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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§ 78 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Roman informerar om att Vård- och 
omsorgsförvaltningen har tagit över Berggården i drift. Berggården tillhör 
Vårdboendenämndens ansvarsområde men nattsjuksköterskor som 
organisatoriskt hör till Hemvårdsnämnden åker till Berggården vid behov. 
Verksamhetsövergången går enligt plan.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 79 Anmälan av delegationsbeslut 
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. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut för perioden 2022-04-13 - 2022-05-11 

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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§ 80 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
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 2022-04-13 - 2022-05-11 
Samverkansprotokoll, 2022-04-05 
  

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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Örebro torsdag 19 maj 2022 

Särskilt yttrande från Liberalerna
Delårsrapport 1 2022 Hemvårdsnämnden 

Ärendenummer: Hn 226/2022 

I delårsrapport och prognos 1 Hemvårdsnämnden 2022 redovisas en preliminär negativ 

budgetavvikelse på – 49,4 mnkr. 

Under hela innevarande mandatperiod har den politiska majoriteten haft som mål att uppnå 

budget i balans. 

Oppositionen har under innevarande mandatperiod med jämna mellanrum påpekat och 

varit kritiska till detta mål. Planen för att nå målet har inte varit konkretiserad med trovärdiga 

åtgärder/aktiviteter för att nå måluppfyllelse. 

Detta har lett till att verksamheterna i Hemvården har fått kämpa för att nå ett mål som i 

grunden har varit orealistiskt. 

Liberalernas uppfattning är att detta kan ha lett till onödig stress och frustration hos hem-

vårdsnämndens medarbetare. 

När en politisk målsättning formuleras och beslutas ska den vara trovärdig och realistisk. Så 

har nu inte varit fallet. Den politiska majoriteten i Hemvårdsnämnden kan med fog kritiseras 

för detta. 

Vi tillstyrker som tidigare fastställandet av delårsrapporten, punkt 1 samt punkt 2 och 3 med 

detta yttrande. 

Hemvårdsnämnden 2022-05-19 

Erik Sjöberg 
Liberalerna
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