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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2021-09-23 
Tid: 09.00–12.05 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Margareta Jansson (S) 
Matilda Brikell (S) 
Oscar Undevall (C) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Anna Olowsson (V) §§ 107-118 
Ingemar Savonen (V) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
Lena Lindén (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Margaretha Ekström (C) ersätter Kerstin Holm (S) 
Cristian Rehn Janowicz (V) ersätter Anna Olowsson, §§ 102-106 
 
Närvarande ersättare 
Malko Prince M'peti Eliya (KD) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Övriga 
Annika Roman förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Christina Karlsson personalföreträdare 
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Paragraf 102–118 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
 
 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
Erik Sjöberg (L), justerare  
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§ 102 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Erik Sjöberg (L), med Ingemar 
Savonen (V) som ersättare. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Erik Sjöberg (L) utses till justerare med Ingemar Savonen (V) som ersättare. 

  

§ 103 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

  

§ 104 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 105 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Erik Sjöberg (L) anmäler ett ledamotsinitiativ från Liberalerna och 
Moderaterna. Ärendet läggs till ärendelistan som ärende 17 (§ 118). 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Anmälan tas till protokollet. 
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§ 106 Slutrapport – Ett nytt arbetssätt i hemvården för 
individens mål - information 
Ärendenummer: Hn 146/2021 
Handläggare: Sofia Tavemark, Inger James 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får information om slutrapporten för forskningsprojektet 
Ett nytt arbetssätt i hemvården, som genomförts av Örebro universitet i 
samarbete med Örebro kommun. 

Syftet med forskningsprojektet var att utveckla en arbetsmodell inom 
hemvården för ett effektivare kvalitativt arbetssätt med utgångspunkt i 
individens mål med sin vård- och omsorg och utifrån lokala förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport – Ett nytt arbetssätt i hemvården för individens mål 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 107 Delårsrapport med prognos 2, 2021 
Ärendenummer: Hn 412/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Ida Frödén, Hanna Nährström 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse mot budget på -40,9 
miljoner kronor exklusive intraprenadens avvikelse, -42,7 miljoner kronor. I 
prognosen är den beräknade ekonomiska effekten av covid-19 totalt 9,9 
miljoner kronor. Den förebyggande verksamheten prognostiserar en positiv 
covid-19-effekt med 10,4 miljoner kronor medan hemvårdsverksamheten 
prognostiserar en negativ effekt på -5,1 miljoner kronor. Den positiva effekten 
inom den förebyggande verksamheten beror till största del på 
dagverksamheternas förändrade arbetssätt vilket även medför minskad volym 
av dagvårdsresor.  

Inom hemvårdsverksamheten beror den negativa effekten framför allt på högre 
personalkostnader samt höga inköpskostnader och högre volymer av 
skyddsutrustning och basal hygienutrustning. På övergripande nivå har 
statsbidrag kopplat till vaccinationer mot covid-19 prognostiserats och uppgår 
till 4,0 miljoner kronor. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14  
Delårsrapport med prognos 2, 2021 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Hemvårdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

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. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd att erhålla ekonomisk 
ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 pandemin som nämnden har 
under 2021. 

5. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 4 och 5, samt yrkar 
avslag på beslutspunkt 3. Ingemar Savonen (V) yrkar att beslutspunkt 2 får 
lydelsen: ”Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera de aktiviteter i 
strukturförändringsprogrammet som förutses ge mest ekonomiska effekter på 
både lång och kort sikt, under förutsättning av att de inte medför negativa 
konsekvenser för brukarna”. 

Fisun Yavas (S) yrkar avslag på Ingemar Savonens (V) yrkande om att ändra 
lydelsen i beslutspunkt 2. 

Proposition 
Ordföranden Fisun Yavas finner att det finns ett förslag till beslut gällande 
beslutspunkter 1, 4 och 5, det vill säga Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag, och att Hemvårdsnämnden beslutar enligt detta. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut gällande 
beslutspunkt 3, det vill säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag och 
Ingemar Savonens (V) avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att Hemvårdsnämnden beslutar enligt Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag. 
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Slutligen ställer ordföranden Ingemar Savonens (V) yrkande om ändrad lydelse 
i beslutspunkt 2 mot Fisun Yavas (S) yrkande om avslag på yrkandet och finner 
att Hemvårdsnämnden avslår yrkandet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Hemvårdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

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. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd att erhålla ekonomisk 
ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 pandemin som nämnden har 
under 2021. 

5. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

Reservation 
Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

  

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschefer Anna-Stina Lander och Omid Lundin Sulayman ger en 
återrapportering från utvalda enheter inom Hemvården utifrån 
Strukturförändringsprogrammet. Vid dagens sammanträde deltar även 
enhetschef Marcus Kihl för att informera om uppstarten av självstyrande 
enheter inom hemvården. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, Arbete hemvården 
Powerpointpresentation, Självstyrande grupper 
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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. 

  

§ 109 Kvalitetsuppföljning - Almby hemvård 
Ärendenummer: Hn 237/2021 
Handläggare: Omid Lundin Sulayman, Annika Willén 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får information om genomförd uppföljning av 
kvalitetskrav i Almby hemvård. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 110 Rehabiliterande arbetssätt - information 
Ärendenummer: Hn 451/2021 
Handläggare: Berit Hjalmarsson 

Ärendebeskrivning 
Projektkoordinator Berit Hjalmarsson ger Hemvårdsnämnden en 
lägesrapport från projektet Rehabiliterande arbetssätt. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

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. 

  

§ 111 Sammanställning av Lex Sarah, första halvåret 2021 
Ärendenummer: Hn 413/2021 
Handläggare: Marie-Louise Hammar 

Ärendebeskrivning 
Socialt ansvarig samordnare Marie-Louise Hammar presenterar en 
sammanställning av Lex Sarah-rapporter för första halvåret, 2021. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av Lex Sarah-rapporter, första halvåret 2021 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 112 Uppföljning av korttidsvården med fokus på 
rehabilitering - beslut 
Ärendenummer: Hn 348/2021 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd beslutade den 3 juni 2021 att överlämna en 
rapport till Hemvårdsnämnden gällande uppföljning av korttidsvården med 
fokus på rehabilitering.  

Utifrån rapporten vill Hemvårdsnämnden ge Vård- och omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att arbeta fram ett hållbart arbetssätt där vårdprocessen är 
personcentrerad. Förvaltningen ska skapa en gemensam samarbetsyta där man 
tillsammans i organisationen samt mellan huvudmän säkrar upp för ett 
personcentrerat vård- och omsorgsförlopp med fokus på rehabilitering. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14  
Rapport - Uppföljning av korttidsvården med fokus på rehabilitering  
Protokollsutdrag, "Uppföljning av korttidsvården med fokus på rehabilitering - 
Information", Programnämnd social välfärd, 2021-06-03, § 93  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:  

1. Hemvårdsnämnden ger Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
utifrån rapporten arbeta fram ett hållbart arbetssätt där processerna för 
omsorg, rehabilitering och vård är personcentrerade.  

2. Förvaltningen ska skapa en gemensam samarbetsyta där man tillsammans i 
organisationen samt mellan huvudmän säkrar upp för ett personcentrerat vård- 
och omsorgsförlopp med fokus på rehabilitering.  

3. Förvaltningen ska i mars 2022 ge nämnden en uppföljning av arbetet med 
uppdraget. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 113 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. 

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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§ 114 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. 

  

§ 115 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. 

  

§ 116 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Frida Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 
- Diarieförda ärenden, 2021-08-19–2021-09-15 
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Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden för perioden 2021-08-19 t.o.m. 2021-09-15 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 117 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 2021-08-19 t.o.m. 2021-
09-15 

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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§ 118 Ledamotsinitiativ från Liberalerna och Moderaterna - 
Halvera antalet utförare som besöker en omsorgstagare 
Ärendenummer: Hn 466/2021 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Erik Sjöberg (L) initierar för Liberalerna och Moderaterna ett ärende till 
Hemvårdsnämnden om att förvaltningen ska ha en väsentligen högre 
målsättning beträffande hur många utförare en omsorgstagare träffar under en 
tvåveckorsperiod. 

I ärendet föreslås att förvaltningen har målsättningen att antalet olika 
medarbetare en omsorgstagare möter halveras för att på så vis skapa 
kontinuitet och trygghet kring omsorgstagaren. 

Beslutsunderlag 
Liberalerna och Moderaternas ledamotinitiativ, daterat 2021-09-23 

Yrkande 
Erik Sjöberg (L) yrkar att förvaltningen ska ha målsättningen att nå ett 
förbättrat genomsnittsvärde från idag 18 till 9 utförare som en omsorgstagare 
möter under en tvåveckorsperiod. 

Anders Brandén (M) och Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till Erik Sjöbergs 
(L) yrkande. 

Fisun Yavas (S) yrkar avslag på Erik Sjöbergs (L) yrkande, med motiveringen 
att denna målsättning står i nämndens verksamhetsplan. 

Proposition 
Ordföranden Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Erik Sjöbergs (L) yrkande om att förvaltningen ska ha målsättningen att 
nå ett förbättrat genomsnittsvärde från idag 18 till 9 utförare som en 
omsorgstagare möter under en tvåveckorsperiod, samt Fisun Yavas (S) yrkande 
om avslag på  Erik Sjöbergs (L) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att Hemvårdsnämnden beslutar att yrkandet ska avslås. 

Votering begärs och verkställs. 

Ja-röst innebär avslag på Eriks Sjöbergs (L) yrkande om att förvaltningen ska 
ha målsättningen att nå ett förbättrat genomsnittsvärde från idag 18 till 9 
utförare som en omsorgstagare möter under en tvåveckorsperiod, och nej-röst 
innebär bifall till Erik Sjöbergs (L) yrkande. 

Ja-röster lämnas av Fisun Yavas (S), Christina Håkansson (KD), Mats 
Bengtsson (S), Margareta Jansson (S), Margaretha Ekström (C), Matilda Brikell 
(S), Oscar Undevall (C) och Camilla Lannerhag (KD). 
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Nej-röster lämnas av Erik Sjöberg (L), Anna Olowsson (V), Ingemar Savonen 
(V), Anders Brandén (M), Annette Carlsson (M), Karin Qviberg (M) och Lena 
Lindén (SD). 

Ordföranden finner att Hemvårdsnämnden med resultatet 8 ja-röster och 7 
nej-röster beslutar att yrkandet ska avslås. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet avslås. 

 

Digitalt justerat


	Hemvårdsnämnden
	§ 102 Protokollsjustering
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 103 Godkännande av ärendelistan
	Beslut

	§ 104 Anmälan av jäv
	Ärendebeskrivning

	§ 105 Anmälan av övriga frågor
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 106 Slutrapport – Ett nytt arbetssätt i hemvården för individens mål - information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 107 Delårsrapport med prognos 2, 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut
	Reservation

	§ 108 Strukturförändringsprogrammet - information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 109 Kvalitetsuppföljning - Almby hemvård
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 110 Rehabiliterande arbetssätt - information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 111 Sammanställning av Lex Sarah, första halvåret 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 112 Uppföljning av korttidsvården med fokus på rehabilitering - beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 113 Information om läget i förvaltningen ang. covid-19
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 114 Information från ordförande
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 115 Information från förvaltningschef
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 116 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 117 Anmälan av delegationsbeslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 118 Ledamotsinitiativ från Liberalerna och Moderaterna - Halvera antalet utförare som besöker en omsorgstagare
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Proposition
	Beslut



		2021-09-29T16:36:28+0200


		2021-09-29T19:53:09+0200




