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Hn 9/2022

Hemvårdsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2022-03-17
9:00–11:50 (ajournering § 39, kl. 09.35-09.43)
Berget, Citypassagen, vån. 4

Närvarande ledamöter
Fisun Yavas (S)
Erik Sjöberg (L)
Margareta Jansson (S)
Kerstin Holm (S)
Margaretha Ekström (C)
Camilla Lannerhag (KD)
Anna Olowsson (V)
Ingemar Savonen (V)
Anders Brandén (M)
Anette Carlsson (M)
Karin Qviberg (M)
Lena Lindén (SD)
Tjänstgörande ersättare
Thomas Börjesson (S)
Rasmus Rönnberg (M)
Peter Springare (ÖrP)

ersätter Mats Bengtsson (S)
ersätter Christina Håkansson (KD)
ersätter Matilda Brikell (S)

Övriga
Annika Roman
Sahra Strandberg
Anna-Stina Lander
Omid Lundin Sulayman
Tina Hultkrantz
Eva Jöbo
Ida Frödén
Marie-Louise Hammar
Ulrika Gustafsson
Susanne Tegevi
Anette Skanebo
Jimmy Andersson
Christina Karlsson

Förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Planerare
Socialt ansvarig sjuksköterska (SAS)
Ekonom, § 39
Enhetschef, § 40
Undersköterska, § 40
Verksamhetsstödjare/driftplanerare, § 40
Personalföreträdare

Paragraf 35–48
Maria Fhager, sekreterare
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Fisun Yavas (S), ordförande

Anna Olowsson (V), justerare
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§ 35 Protokollsjustering
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter
sammanträdet. Anna Olowsson (V) med Ingemar Savonen (V) som ersättare
föreslås justera dagens protokoll.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet.
2. Anna Olowsson (V) utses till justerare med Ingemar Savonen (V) som
ersättare.

§ 36 Anmälan av jäv
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

§ 37 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ingemar Savonen (V) ställer en fråga om vård och omsorg till äldre
flyktingar. Vilken beredskap har hemvården för att säkerställa att äldre
människor som flytt kriget kan få den vård och omsorg som de kan behöva i
form av hemtjänst? Finns det t.ex. tolkrresurser på Ukainska eller går det att
ordna fram med kort varsel?
Ida Frödén, planerare, svarar att flyktingmottagandet håller på att samordnas i
kommunen. Inom Hemvårdsnämndens verksamhet finns stor vana vid att
kunna ta emot nya kunder med kort varsel. Det finns medarbetare i
förvaltningen som talar ukrainska och kommunen har även ett avtal med
regionens tolkservice.
Ordförande Fisun Yavas (S) förtydligar att de som kommer till Sverige först
ska registreras hos Migrationsverket för att få uppehållstillstånd och därefter är
de berättigade att söka stöd från kommunen. De behandlas då lika som andra
invånare i kommunen. Länets kommuner samverkar kring var flyktingarna ska
placeras.
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Beslutsunderlag

Övrig fråga från Ingemar Savonen (V) om vård och omsorg till äldre flyktingar,
2022-03-03
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 38 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Fisun Yavas
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Ärendelistan fastställs.

§ 39 Ekonomisk månadsrapport februari - Beslut
Ärendenummer: Hn 173/2022
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för
Hemvårdsnämnden. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till februari
2022.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi februari 2022, 2022-03-08
Presentation månadsrapport ekonomi februari 2022
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt prioritera de
effektiviseringsåtgärder inom hemvården som förutses ge mest ekonomisk
effekt på både 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. Månadsrapport ekonomi februari 2022 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för vidare hantering.
Ajournering

Hemvårdsnämnden ajournerar sig kl. 9.35-9.43 för överläggning.
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Yrkande

Erik Sjöberg (L) yrkar att beslutspunkt 2 ska formuleras enligt följande förslag
som Liberalerna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och
Örebropartiet gemensamt står bakom: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag
att fortsatt prioritera effektiviseringsåtgärder, men under rådande extraordinära
omständigheter finns inte förutsättningar för att nå en budget i balans.
Budgeten är inte realistisk under rådande omständigheter. Nämnden vill därför
begära en budgetförstärkning för verksamhetsåret 2022. Orsaken är primärt att
kostnader har ökat utanför förvaltningens kontroll. Oron för och effekter av
pandemin, krig och ekonomi har ökat korttidsfrånvaro, osäkerhet bland
personal och riskerar att leda till ohälsa hos både personal och brukare.
Proposition

Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag samt Liberalernas,
Moderaternas, Vänsterpartiets, Sverigedemokraternas och Örebropartiets
gemensamma förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Hemvårdsnämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
Votering

Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens förslag och nej-röst
innebär bifall till Liberalernas, Moderaternas, Vänsterpartiets,
Sverigedemokraternas och Örebropartiets gemensamma förslag.
Ja-röster lämnas av Fisun Yavas (S), Thomas Börjesson (S), Margareta Jansson
(S), Kerstin Holm (S), Margaretha Ekström (C) och Camilla Lannerhag (KD).
Nej-röster lämnas av Rasmus Rönnberg (M), Erik Sjöberg (L), Peter Springare
(ÖrP), Anna Olowsson (V), Ingemar Savonen (V), Anders Brandén (M),
Anette Carlsson (M), Karin Qviberg (M) och Lena Lindén (SD).
Ordförande finner att Hemvårdsnämnden med resultatet 6 ja-röster och 9 nejröster beslutar enligt Moderaternas, Liberalernas, Vänsterpartiets,
Sverigedemokraternas och Örebropartiets gemensamma förslag.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt prioritera
effektiviseringsåtgärder, men under rådande extraordinära omständigheter
finns inte förutsättningar för att nå en budget i balans. Budgeten är inte
realistisk under rådande omständigheter. Nämnden vill därför begära en
budgetförstärkning för verksamhetsåret 2022. Orsaken är primärt att kostnader
har ökat utanför förvaltningens kontroll. Oron för och effekter av pandemin,
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krig och ekonomi har ökat korttidsfrånvaro, osäkerhet bland personal och
riskerar att leda till ohälsa hos både personal och brukare.
3. Månadsrapport ekonomi februari 2022 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för vidare hantering.
Reservation

Fisun Yavas (S), Thomas Börjesson (S), Margareta Jansson (S), Kerstin Holm
(S), Margaretha Ekström (C) och Camilla Lannerhag (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 40 Återrapportering från hemvårdsenheterna Information
Ärendenummer: Hn 133/2022
Handläggare: Omid Lundin Suleyman, Anna-Stina Lander, Susanne Tegevi,
Jimmy Andersson, Anette Skanebo
Ärendebeskrivning

Omid Lundin Sulayman och Anna-Stina Lander, verksamhetschefer,
informerar Hemvårdsnämnden om pågående arbete inom hemvården.
Susanne Tegevi, enhetschef på Axbergs hemvård, tillsammans med Anette
Skanebo, undersköterska, och Jimmy Andersson,
verksamhetsstödjare/driftplanerare, informerar Hemvårdsnämnden om
Axbergs hemvårds arbete med självstyrande grupper.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 41 Kvalitetsberättelse 2021 - information
Ärendenummer: Hn 580/2021
Handläggare: Gunilla By
Ärendebeskrivning

Kvalitetsberättelsen har tagits fram inom Vård- och omsorgsförvaltningen men
är sammanställd av Kvalitets- och utvecklingsteamet utifrån Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitetsberättelsen ska ses som ett
komplement till förvaltningens årsberättelse och patientsäkerhetsberättelsen.
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Kvalitetsberättelsen beskriver det övergripande kvalitetsarbetet och gör inte
anspråk på att beskriva allt kvalitetsarbete som pågår på alla olika nivåer inom
förvaltningen och i förvaltningens verksamheter. Under året 2021 har en stor
del av det centrala kvalitetsarbetet fokuserat på kompetensförsörjning i bred
mening. Därför blir det också ett naturligt fokus i
kvalitetsberättelsen. Kvalitetsberättelsen ska användas i planeringen av
verksamhetsåret 2022. Den beskriver i första hand det kvalitetsarbete som
genomförts under 2021, men berör också redan nu planerade fortsättningar
eller utvecklingar under 2022.
Beslutsunderlag

Kvalitetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen 2021
Presentation Kvalitetsberättelse 2021
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 42 Medarbetarenkät 2021
Ärendenummer: Hn 162/2022
Handläggare: Annika Sölveling
Ärendebeskrivning

Hemvårdsnämnden informeras om resultatet av Medarbetarenkät 2021.
Beslutsunderlag

Presentation Medarbetarenkät 2021
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsnämndens förslag.
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§ 43 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) information
Ärendenummer: Hn 162/2022
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om 2021 års uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i förvaltningen.
Beslutsunderlag

Presentation Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsnämndens förslag.

§ 44 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 avseende covid-19.
Beslutsunderlag

Lägesrapport, 2022-03-16
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsnämndens förslag.
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§ 45 Information från ordförande
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ingen information meddelas.

§ 46 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Ida Frödén, planerare, Annika Roman, förvaltningschef, och ordförande Fisun
Yavas (S) informerar om kommunens och förvaltningens pågående arbete med
anledning av det säkerhetspolitiska läget.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsnämndens förslag.

§ 47 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 2022-02-10-2022-03-09
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
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Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 48 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 2022-02-10 - 2022-03-09
Samverkansprotokoll, justerat, 2022-02-08 (Vbn 49/2022)
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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