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Paragraf 52–62

Gry Andersson, sekreterare
Justerat den 3 maj 2019.

Fisun Yavas (S), ordförande

Erik Sjöberg (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 maj 2019.
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§ 52 Budgetskrivelse 2020-2022 - Beslut
Ärendenummer: Hn 211/2019
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Hanna Richter, Annika Roman
Ärendebeskrivning

Syftet med införandet av budgetskrivelserna inför 2020-2022 grundar sig i
behovet av en demokratisk och transparant budgetprocess med en likvärdig
hantering av nämndernas förutsättningar kommande planperiod. Skrivelserna
ska ge de förtroendevalda på alla nivåer en möjlighet att samla kunskap inför
det kommande budgetarbetet.
Vård- och omsorgsförvaltningen är inne i en strategisk utvecklingsperiod som
kommer att påverka arbetssätt och verksamhetsutveckling under hela
planperioden. Det antagna strukturförändringsprogrammet tillsammans med
införandet av ett rehabiliterande arbetssätt är två viktiga delar i kommande års
utvecklingsarbete.
Sammanfattningsvis ser nämnden effektiviseringsmöjligheter inom följande
områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planering av insatser och schemaläggning inom hemvården
Aktivt arbete med minskad sjukfrånvaro
Aktivt arbetet med att minska andel timavlönade
Samnyttjande av lokaler (inom och mellan förvaltningar)
Samnyttjande av personal (Hemvårdsnämnd och Vårdboendenämnd)
Utöka samverkan kring sjuksköterskor (Vårdboendenämnd,
Hemvårdsnämnd, Funktionsstödsnämnd)
Tillsyn via länk
Mobil dokumentation
Samverkan med civila samhället
Rehabiliterande arbetssätt

Inom några områden ser nämnden behov av utökade resurser
•
•
•
•

Omvårdnadshjälpmedel
Dagvårdsresor
Införande av rehabiliterande arbetssätt
Omställning av personal i samband med införande av LOU

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-02
Budgetskrivelse Hemvårdsnämnd inför 2020-2022, 2019-04-02
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
1. Budgetskrivelse för Hemvårdsnämnden 2020-2022 fastställs.
2. Budgetskrivelse för Hemvårdsnämnden 2020-2022 överlämnas till
Programnämnd social välfärd för vidare hantering.
Yrkande

Anders Brandén (M) yrkar att nämnden ska lägga till en skrivning om att det är
nämndens ambition och uppgift att minska underskottet som belastar
hemvården och att bibehålla alternativt öka kvalitén i äldreomsorgen till
minskade kostnader.
Anna Olowsson (V) anser att det är problematiskt att budgetskrivelsen inte
bereds i nämnden först inför beslut.
Erik Sjöberg (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag i förmån för eget
budgetförslag.
Margareta Jonsson (S) yrkar att en skrivning om att kompetensen hos
medarbetarnas tas till vara läggs till.
Proposition

Ordföranden Fisun Yavas (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga förvaltningens förslag respektive Anders Brandéns tilläggsyrkande om att
det är nämndens ambition och uppgift att minska underskottet som belastar
hemvården och att bibehålla alternativt öka kvalitén i äldreomsorgen till
minskade kostnader, Erik Sjöbergs (L) yrkande om avslag till förvaltningens
förslag till förmån för Liberalernas eget bugetförslag och Margareta Jonssons
(S) tilläggsyrkande om att kompetensen hos medarbetarnas ska tas till vara.
Ordföranden behandlar förslagen var och ett för sig och finner att nämnden
beviljar Margareta Jonssons (S) tilläggsyrkande och beslutar enligt
förvaltningens reviderade förslag.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar
1. Reviderad budgetskrivelse för Hemvårdsnämnden 2020-2022 fastställs.
2. Budgetskrivelse för Hemvårdsnämnden 2020-2022 överlämnas till
Programnämnd social välfärd för vidare hantering.
Lena Lindén (SD) och Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut.
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Reservation

Anders Brandén (M), Anette Carlsson (M) och Kain Qviberg (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Anders Brandéns (M) tilläggsyrkande om
att det är nämndens ambition och uppgift att minska underskottet som belastar
hemvården och att bibehålla alternativt öka kvalitén i äldreomsorgen till
minskade kostnader.
Erik Sjöberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på förvaltningens förslag till förmån för Liberalernas egen budget.

§ 53 Ekonomisk månadsrapport - Information
Ärendenummer: Hn 210/2019
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Redovisning av ekonomisk månadsrapport för mars 2019.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 54 Lokal- och bostadsförsörjningsplan samt
lokalförsörjningsenhetens arbete - Information
Ärendenummer: Hn 177/2019
Handläggare: Malin Sandell, Ammi Dahlén
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om lokalförsörjningsenheten och dess
arbete samt lokal- och bostadsförsörjningsplanen.
Idag består lokalförsörjningsenheten av 15 medarbetare och har förflyttats
organisatoriskt från Kommunstyrelseförvaltningen till
Stadsbyggnadsförvaltningen. Enheten jobbar mot samtliga av kommunens
förvaltningar.
Lokal- och bostadsförsörjningsplanen med investeringsprogram baseras på
långsiktiga behov från verksamheterna, statistik och andra påverkansfaktorer.
Kommande lokalbehov för Hemvårdsnämnden utifrån övergången från LOV
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till LOU kommer att påverka behovet av lokaler för verksamheterna.
Strukturförändringsprogrammet är även det viktigt och möjlighet till
hemvårdslokaler i nybyggda vård- och omsorgsboenden styr också
Hemvårdsnämndens behov av lokaler.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 55 Strukturförändringsprogram
Ärendenummer: Hn 44/2019
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Muntlig information på nämndsammanträdet om uppföljning
av Strukturförändringsprogrammet.
Beslutsunderlag

Uppföljning Strukturförändringsprogrammet
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Uppföljning Strukturförändringsprogram mars 2019 överlämnas till
Programnämnd social välfärd för kännedom.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 56 Tillgänglighet och digitalisering - Mobila
trygghetslarm, testbädd och uppföljning deltagande i
digtalt först - Information
Ärendenummer: Hn 236/2019
Handläggare: Anette Gustafsson, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om ett av de teman nämnden fattat
beslut om.
•
•
•

Mobila trygghetslarm. Erbjuda vårdnadstagare som enligt
biståndsbeslut har beviljad ledsagningsinsats möjlighet till mobila
trygghetslarm.
Testbädd Äldre och funktionsnedsatta
Minienkät - digitalt först och grundläggande IT-kompetens. En
tredjedel av chefer inom hemvården har deltagit i ett eller flera
seminarier och 64 procent anser att de har tillräcklig grundläggande
digital kompetens. Det är ett bra underlag för vidare arbete med
digitalisering inom förvaltningen.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 57 Information om arbetsmiljöverket och IVO
Ärendenummer: Hn 218/2019
Handläggare: Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
Hösten 2017 inledde IVO en inspektion av hemvården. I och med vård- och
omsorgsnämndernas omorganisation vid årsskiftet har de diarieförda
uppgifterna inte kunnat sammanställas i en rapport till IVO innan sista
svarsdag.
Arbetsmiljöverket ger tre krav:
•

Krav och resurser i balans
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•
•

Medarbetarna ska veta avad övrig tid innebär
Medarbetarna ska veta vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid låg
bemanning.

Svar till Arbetsmiljöverket:
•

hänvisning till ny organisation som träder i kraft den 16 jan 2017. Den
nya organisationen ger inte önskat resultat.

Arbetsmiljöverket är inte nöjda med förvaltningens svar och lägger ett
vitesföreläggande om 50 000 kronor.
Ny hemvårdsledning tillträder våren 2018 och startar upp nytt arbete
tillsammans med bland annat regionhälsan för att få ordning på arbetsmiljön.
I augusti 2018 gör AMV gör en inspektion. Förvaltningen svarar att resurserna
fortfarande inte är i balans. Det leder till att AMV lägger ett vitesföreläggande
om ytterligare 100 000 kronor.
Åtgärder:
•
•
•
•
•

Enkäter i juni 2018 med hjälp av Regionhälsan
Riskanalyser och handlingsplaner.
Undersökning av nuläget genom fokusgrupper med skyddsombud och
tempmätningar.
Riskanalys med handlingsplan är skickad till cheferna
Dialog med cheferna om vilka fem risker som är mest prioriterade att
arbeta med under 2019.

Arbetet framåt:
•
•
•
•

Fortsastt arbete med utmaningarna i lokala arbetsmiljögrupper.
Bättre arbetsmiljö
Systematisk, löpande uppföljning av arbetsmiljön på ledningsgrupperna
Enhetscheferna återkopplar till medarbetarna om arbetet på APT

IVO har begärt ut arbetsbeskrivningar och svar från förvaltningen har inte
lämnats i tid. Förvaltningen har bokat in ett möte med IVO för att få en
helhetsbild över vad IVO vill ha för att på ett bättre sätt kunna lämna ett
heltäckande svar.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 58 Rapporter från kontaktpolitkerbesök samt
kurser/konferenser
Ärendenummer: Hn 239/2019
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Med jämna mellanrum under mandatperioden gör Hemvårdsnämndens
ledamöter kontaktpolitikerbesök i verksamheten med syfte att få insyn och
kunskap. Besöken föreslås göras enligt gruppindelning beskriven i
tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-03
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Hemvårdsnämndens ledamöter gör med jämna mellanrum under
mandatperioden verksamhetsbesök enligt gruppindelning i tjänsteskrivelsen.
Nämndens behandling

Gruppindelningen kan komma att variera över mandatperioden varför
beslutssatsen ändras till att endast gälla verksamhetsbesök.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Hemvårdsnämndens ledamöter gör med jämna mellanrum under
mandatperioden verksamhetsbesök.
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§ 59 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Nämnden får för kännedom:
Månadsrapport boendesamordning
Samverkansprotokoll 26 mars
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 60 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Hn 240/2019
Handläggare: Annika Roman
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 2019-02-28
- 2019-03-31.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 2019-02-28 till 2019-03-31
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
1. Anmälan tas till protokollet.
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2. Nämnden redovisar ett stickprov vid varje nämndsammanträde.

§ 61 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet. Det har varit en träff med externa
utförare för att stämma av övergången från LOV till LOU. 50 procent ska
läggas på kommunen och 50 procent på externa leverantörer uppdelade på 5
aktörer.
Det som är kvar i kommunal regi är individer som bara har larm. De som
enbart har hälso- och sjukvårdsinsatser, primärvårdsinsatser, psykiatrisk
hemvård, medicinsk ansvariga samt MAR, omvårdnadshjälpmedel kommer
vara kvar i kommunal verksamhet. Uppdelningen kommer inte att vara
geografiskt bundet.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 62 Svar på övriga frågor
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Åsa Johansson (L) inkom vid förra nämnden med önskemål om en
föredragning av verksamhetschef Eva Jöbo vid nämnden 11 april.
Efterfrågad föredragning kommer att presenteras på nämndsammanträdet i
maj.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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