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Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Margareta Jansson (S) 
Kerstin Holm (S) 
Matilda Brikell (S) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Ingemar Savonen (V) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Börjesson (S) ersätter Christina Håkansson (KD) §§ 153–157 
Margaretha Ekström (C) ersätter Oscar Undevall (C) 
Malko Prince M'peti Eliya (KD) ersätter Christina Håkansson (KD) §§ 158–172 
Cristian Rehn Janowicz (V) ersätter Anna Olowsson (V) 
Rasmus Rönnberg (M) ersätter Lena Lindén (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Alicia Midpalm (L) §§ 158–172  
Peter Springare (ÖrP) 
 
Övriga 
Annika Roman förvaltningschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Christina Karlsson personalföreträdare 
 
Paragraf 153–172 
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Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
Anette Carlsson (M), justerare  
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§ 153 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Annette Carlsson (M) utses till justerare med Karin Qviberg (M) som 
ersättare. 

  

§ 154 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

  

§ 155 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan om jäv. 

  

§ 156 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 
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§ 157 Verksamhetsplan med budget 2022 - beredning 
Ärendenummer: Hn 562/2021 
Handläggare: Ida Frödén, Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Nämnden fattar beslut den 27 januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 158 Nulägesöversikt 2021 - beslut 
Ärendenummer: Hn 445/2021 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Örebro kommuns styrmodell har en nulägesöversikt som utgår 
från nämndens grunduppdrag enligt reglementet arbetats fram. 
Nulägesöversikten ska ligga till grund för Övergripande strategi och budget 
(ÖSB) 2023. 
Syftet är att visa en välgrundad bild av nämndens nuläge samt lyfta eventuella 
utvecklingsområden i framtida prioriteringar och mål på övergripande nivå. 
Översikten ska även lyfta vad i omvärlden som kan komma att påverka 
verksamhetsområdet. 

Ärendet bereddes vid nämndsammanträdet den 25 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-18 
Nulägesöversikt för Hemvårdsnämnden 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess. 
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Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 159 Ekonomisk månadsrapport, november 
Ärendenummer: Hn 200/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Ulrika Gustafsson redovisar den ekonomiska utvecklingen för 
Hemvårdsnämnden. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till 
november 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport, november 2021 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet 

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. Månadsrapport ekonomi november 2021 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till beslutspunkter 1 och 4 samt yrkar avslag 
till beslutspunkter 2 och 3.  

Proposition 
Ordföranden Fisun Yavas (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende beslutspunkter 1 och 4, det vill säga Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag. Ordföranden finner att Hemvårdsnämnden 
beslutar enligt detta. 
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Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende 
beslutspunkter 2 och 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. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet 

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. Månadsrapport ekonomi november 2021 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Reservation 
Ingemar Savonen (V) och Christian Rehn Janowicz (V) reserverar sig mot 
beslutet med hänvisning till Ingemar Savonens (V) yrkande. 

  

§ 160 Attestförteckning 2022 - beslut 
Ärendenummer: Hn 513/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, ska 
den ekonomiska redovisningen ske enligt god redovisningssed och en tillräcklig 
ekonomisk kontroll upprätthållas i kommunen. Kommunen ska kännetecknas 
av god affärssed och god betalningsmoral. Nämnden har ett helhetsansvar för 
den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Varje nämnd ska utse 
attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla en aktuell 
förteckning över utsedda attestanter. För att undvika att fatta beslut vid alla 
personalskiften under löpande verksamhetsår delegeras förändringar till 
förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-01 
Bilaga 1, Attestförteckning attestant 1 2022 
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Bilaga 2, Attestförteckning attestant 2 2022 
Bilaga 3, Redovisningsriktlinje, attester 
Bilaga 4, Tillämpningsanvisning för attester 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Förvaltningschefen, biträdande förvaltningschef och verksamhetscheferna 
inom Vård och omsorgsförvaltningen har generell beslutsattesträtt för samtliga 
verksamheter inom Hemvårdsnämnden. 

2. Attestanter utses enligt bifogad förteckning. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 161 Tillsynsrapport 2021 - beslut 
Ärendenummer: Hn 391/2020 
Handläggare: 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 2021 upprättat en tillsynsplan som anger vilka 
områden som ska granskas inom ramen för interkontrollen under 2021. De 
tillsynsområden som valts ut för granskning under 2021 är:  

 Avvikelsehantering 
 Stöd till chefer gällande Medvind 
 Skapa schema i Medvind 

Ärendet bereddes vid sammanträdet den 25 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-10 
Tillsynsrapport 2021 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:  

1. Tillsynsrapporten för 2021 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.  
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2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att genomföra de föreslagna 
åtgärderna i tillsynsrapporten.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 162 Tillsynsplan 2022 - beredning 
Ärendenummer: Hn 473/2021 
Handläggare: Andreas Källdén 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden ansvarar för att den interna kontrollen av sina 
verksamhetsområden. En del av detta ansvar innebär att fastställa en 
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att den 
ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom Hemvårdsnämndens 
ansvarsområde. 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Nämnden fattar beslut den 26 januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 
Riskanalys, Tillsynsområden 2022 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 163 Förlängning av beslut gällande vaccination kopplat 
till arbetstid för medarbetare i Örebro kommun (Covid-19) 
- beslut 
Ärendenummer: Hn 180/2021 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun tog då ställning till att samtliga medarbetare inom kommunen fick 
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras 
med tid motsvarande en timme.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre, samt 
personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en 
påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, den s k tredje dosen. Förslaget innebär att 
dessa berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på 
sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som möjligt, 
underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att 
låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön 
för att vaccinera sig.  

Örebro kommun har fortfarande anställda som inte vaccinerat sig mot covid-
19 och för att ytterligare minska smittspridning är det viktigt att de som ännu 
inte vaccinerat sig, vaccinerar sig. För att underlätta för den gruppen 
medarbetare, och även de som behöver en påfyllnadsdos, att vaccinera sig 
föreslås att berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid 
eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-06 
Hemvårdsnämndens beslut om vaccination kopplat till arbetstid för 
medarbetare, 2021-02-18, § 26 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Hemvårdsnämnden beslutar att medarbetarna som har Hemvårdsnämnden 
som arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt 
möjligt utan störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022. 
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Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 164 Ledamotsinitiativ från Erik Sjöberg (L) - 
Vaccinationskrav för medarbetare inom äldreomsorgen 
Ärendenummer: Hn 560/2021 
Handläggare: Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Erik Sjöberg (L) initierade vid sammanträdet den 25 november 2021 ett ärende 
till Hemvårdsnämnden om att införa ett tillfälligt krav att alla medarbetare som 
arbetar nära vårdtagarna ska vara vaccinerade mot covid-
19. Hemvårdsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att bereda 
ärendet för att Hemvårdsnämnden ska fatta beslut vid nästkommande 
sammanträde. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram ett svar på 
ledamotsinitiativet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-01 
Erik Sjöbergs (L) ledamotsinitiativ, 2021-11-24 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Ledamotsinitiativet avslås. 

Yrkande 
Erik Sjöberg (L) yrkar bifall till ledamotsinitiativet. 

Proposition 
Ordföranden Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag samt Erik Sjöbergs (L) 
bifallsyrkande till ledamotsinitiativet. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att Hemvårdsnämnden beslutar enligt Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet avslås. 
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Reservation 
Erik Sjöberg (L), Anders Brandén (M), Karin Qviberg (M) och Annette 
Carlsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Sjöbergs (L) 
yrkande om bifall till ledamotsinitiativet. 

  

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschefer Anna-Stina Lander och Omid Lundin Sulayman ger en 
återrapportering från utvalda enheter inom hemvården utifrån 
strukturförändringsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 166 Äldreomsorgslyftet - information 
Ärendenummer: Hn 374/2020 
Handläggare: Sahra Strandberg 

Ärendebeskrivning 
Biträdande förvaltningschef Sahra Strandberg ger nämnden en återrapportering 
om Äldreomsorgslyftet. 

I maj 2020 beslutade regeringen om ett stadsbidrag med syftet att höja 
kompetensen inom äldreomsorgen. Kommunal och SKR slöt en 
överenskommelse som bland annat innebär att medarbetare som tar del av 
satsningen ska ha en heltidsanställning tillsvidare. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 
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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. 

  

§ 167 Organisationsförändring, Nattorganisationen - 
information 
Ärendenummer: Hn 525/2021 
Handläggare: Sahra Strandberg, Anna-Stina Lander 

Ärendebeskrivning 
Biträdande förvaltningschef Sahra Strandberg och verksamhetschef Anna-Stina 
Lander informerar Hemvårdsnämnden om en organisationsförändring. 
Förändringen innebär att Nattorganisationen organisatoriskt flyttar från 
verksamhetsområde Hemsjukvård till verksamhetsområde Hemvård. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2021-11-12 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 168 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 
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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. 

  

§ 169 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. 

  

§ 170 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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§ 171 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 2021-11-18 t.o.m. 2021-
12-08 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

  

§ 172 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 2021-11-18 t.o.m. 2021-12-08 
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-11-09 (Vbn 189/2021) 
Minnesanteckningar från kontaktpolitikerbesök, Sofia hemvård 
Minnesanteckningar från kontaktpolitikerbesök, Välfärdsteknik 

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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