Protokoll

Hn 104/2019

Hemvårdsnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-03-14
9:00–12:00
Vänsterdojan, vån 3, Ringgatan 32

Närvarande ledamöter
Fisun Yavas (S)
Christina Håkansson (KD)
Erik Sjöberg (L)
Mats Bengtsson (S)
Eva Eriksson (S)
Börje Gustafsson (C)
Camilla Lannerhag (KD)
Anna Olowsson (V)
Ingemar Savonen (V)
Anders Brandén (M)
Anette Carlsson (M)
Lena Lindén (SD)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Holm (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Åsa Johansson (L)
Melissa Yilmaz (M)

ersätter Margareta Jansson (S)
ersätter André Schwenk (S)
ersätter Karin Qviberg (M) §§ 37-40
ersätter Karin Qviberg (M) §§ 41-51

Övriga ersättare
Malko Prince M’peti Eliya (KD)
Hans Lindström (S)
Peter Springare (ÖrP)
Oscar Undevall (C)

§§ 42-51

Övriga
Annika Roman
Ulrika Gustafsson
Ingela Lundgren
Hanna Richter
Hanna Hansson

Förvaltningschef
Ekonom
Praktikant
Planerare
Undersköterska

§§ 41-51

§§41-45
§§ 37-45
§§ 41
§§ 44-45

Paragraf 37–51
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Liliana Jackson, sekreterare
Justerat den 28 mars 2019.

Fisun Yavas (S), ordförande

Erik Sjöberg (L), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars 2019.
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§ 37 Protokollsjustering
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Erik Sjöberg (L) föreslås att justera dagens protokoll med Anders Brandén (M)
som ersättare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Erik Sjöberg (L) utses att justera dagens protokoll med Anders Brandén (M)
som ersättare.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Erik Sjöberg (L) utses att justera dagens protokoll med Anders Brandén (M)
som ersättare.

§ 38 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med Hemvårdsnämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ändringar i ärendelistan: ändringar i punkt 6-7 i § 42, Nyhetsbrev om seniorers
psykiska ohälsa, Powerpointpresentation om seniorers psykiska ohälsa i §
45 samt Powerpointpresentation om Strukturförändringsprogram i § 41 har
tillkommit.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Ärendelistan godkänns.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Ärendelistan godkänns.
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§ 39 Anmälan av jäv
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens ärenden.
Ingen jäv anmäls.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 40 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden
-

Informationen tas till protokollet.

Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 41 Information om Strukturförändringsprogrammet
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att ge Programnämnd social välfärd
i uppdrag att, tillsammans med berörda driftsnämnder, arbeta fram ett
målinriktat strukturförändringsprogram som ska skapa förutsättningar för en
hållbar förnyelse av hemvårdsverksamheten i Örebro kommun.
Strukturförändringsprogrammet, som löper över tre år, ska resultera i att
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verksamheten skapat en välmående driftsorganisation med en ekonomi i balans
och fortsatt nöjda kommuninvånare.
Beslutsunderlag

- Powerpoint, strukturförändring
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 42 Verksamhetsplan med budget 2019 - beslut
Ärendenummer: Hn 3/2019
Handläggare: Hanna Richter, Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

De huvudsakliga uppdraget för Hemvårdsnämnden är att utföra insatser i egen
regi för service, vård och omsorg i ordinärt boende samt hälsofrämjande och
förebyggande arbete och anhörigstöd.
Hemvårdsverksamheten hade stora ekonomiska utmaningar under
verksamhetsåret 2018. Dessa ekonomiska utmaningar fortsätter under 2019.
Ett historiskt förändringsarbete i form av arbetet med
strukturförändringsprogrammet för hemvården startade under slutet av 2018.
Strukturförändringsprogrammet ska resultera i en välmående driftsorganisation
med en ekonomi i balans.
Nämnden går även in i ett verksamhetsår där en omfattande planering behöver
göras för att förbereda hemvårdsverksamheten att fungera på en LOVmarknad inom servicetjänster och inom ett LOU-system när det gäller
omvårdnad.
Samtidigt som detta sker ska verksamheten börja testa, samt ställa om, mot ett
rehabiliterande arbetssätt tillsammans med andra verksamheter inom
programområdet.
Beslutsunderlag

- Ersättningsmodell LOV 2019, 2019-02-14
- PPT, beredning hemvårdsnämnd
- Verksamhetsplan med budget, 2019-03-13
- Yrkande från Anders Brandén (M) och Karin Qviberg (M)
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- Yrkande från Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V)
- Yrkande från Lena Lindén (SD)
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Hemvårdsnämnden fastställs.
2. Interna resursfördelningsmodeller fastställs:
- Fördelning av anslag avseende Dagvårdsverksamhet inom den
Förebyggande verksamheten
- Intern intäkt per timme för service och omvårdnad inom hemvården.
- Fördelning av anslag avseende HSV verksamheten inom hemvården
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter utgången av 2019 utvärdera
den
interna modellen för ersättning per timme för service och omvårdnad inom
hemvården.
4. Hemvårdsnämnden begär hos Programnämnd social välfärd att
- 68 tkr av anslaget för löneöverhäng 2018 överförs till
Vårdboendenämnden.
- 1 045 tkr av anslag kopplat till löneökningar inom kostverksamheten
överförs till Vårdboendenämnden.
5. Arbetet med Strukturförändringsprogrammet följs upp löpande i samband
med
återrapportering till Programnämnd social välfärd.
6. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med junisammanträdet 2019
redovisa
en planering för hur de politiskt beslutade aktiviteterna i handlingsplanen för
hbtq-arbetet skall genomföras.
7. Förvaltningen får i uppdrag att senast i samband med årsberättelse 2019
redovisa resultatet av arbetet med installation av hörslingor på träffpunkter,
anhörigcentrum och dagverksamheter.
8. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd Social
välfärd
för kännedom.
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Yrkande

1. Ordförande Fisun Yavas (S) ställer först Andres Brandéns (M) och Annette
Carlssons (M) yrkande om bordläggning av beslutspunkt 2 under proposition
och finner att nämnden beslutar att punkt en skall avgöras i dag.
2. Därefter finner ordförande att det finns förslag till beslutspunkt 1, det vill
säga Mats Bengtssons (S) m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag,
Ingemar Savonens (V) m.fl. yrkande om avslag till förmån för det
budgetförslag som Vänsterpartiet lämnat till Kommunfullmäktige, Anders
Brandéns (M) m.fl. yrkande om avslag till förmån för Moderaternas budget,
Erik Sjöbergs (L) m.fl. yrkande om avslag till förmån för egna ramar och
prioritering för programrådet social välfärd och Lena Lindéns (SD) yrkande
om avslag till förmån för Sverigedemokraternas egen budget.
3. Därefter finner ordförande att det finns fyra förslag till beslutspunkt 2, det
vill säga, Mats Bengtssons (S) m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag,
Ingemar Savonens (V) m.fl. yrkande om avslag till förmån för det
budgetförslag som Vänsterpartiet lämnat till Kommunfullmäktige, Erik
Sjöbergs (L) m.fl. yrkande om avslag till förmån för egna ramar och
prioriteringar för programrådet Social välfärd samt Lena Lindéns (SD) yrkande
om avslag till förmån för Sverigedemokraternas egen budget.
4. Därefter finner ordföranden att det finns 2 förslag till beslutspunkt 3-7, det
vill säga Mats Bengtssons (S) m.fl. yrkanden om bifall till förvaltningens
förslag, Erik Sjöbergs (L) m.fl. yrkande om avslag till förmån för egna ramar
och prioriteringar.
5. Slutligen finner ordförande att det finns 2 förslag till beslutspunkt 8, det vill
säga Mat Bengtssons (S) m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag och
Erik Sjöbergs (L) yrkande om beslut att avslå till förmån för egen budget.
Proposition

1. Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner at nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
2. Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag3. Ordförande ställer yrkanden mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
4. Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
5. Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslut

1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Hemvårdsnämnden fastställs.
2. Interna resursfördelningsmodeller fastställs:
- Fördelning av anslag avseende Dagvårdsverksamhet inom den
Förebyggande verksamheten
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- Intern intäkt per timme för service och omvårdnad inom hemvården.
- Fördelning av anslag avseende HSV verksamheten inom hemvården
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter utgången av 2019 utvärdera
den
interna modellen för ersättning per timme för service och omvårdnad inom
hemvården.
4. Hemvårdsnämnden begär hos Programnämnd social välfärd att
- 68 tkr av anslaget för löneöverhäng 2018 överförs till
Vårdboendenämnden.
- 1 045 tkr av anslag kopplat till löneökningar inom kostverksamheten
överförs till Vårdboendenämnden.
5. Arbetet med Strukturförändringsprogrammet följs upp löpande i samband
med
återrapportering till Programnämnd social välfärd.
6. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med junisammanträdet 2019
redovisa
en planering för hur de politiskt beslutade aktiviteterna i handlingsplanen för
hbtq-arbetet skall genomföras.
7. Förvaltningen får i uppdrag att senast i samband med årsberättelse 2019
redovisa resultatet av arbetet med installation av hörslingor på träffpunkter,
anhörigcentrum och dagverksamheter.
8. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd Social
välfärd
för kännedom.
Reservation

Ingermar Savonen (V) m.fl. reserverar sig skriftligt mot punkt 1 och 2.
Erik Sjöberg (L) m.fl. reserverar sig skriftligt mot till förmån för eget
budgetförslag.
Lena Lindén (SD) reserverar sig skriftligt sig mot punkt 1 och 2 om yrkande till
punkterna faller.
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§ 43 Årshjul och temaplanering 2019
Ärendenummer: Hn 201/2019
Handläggare: Hanna Richter
Ärendebeskrivning

För att ge både förvaltning och nämnd framförhållning i planering under
verksamhetsåret 2019, föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om en
tidplan för större ärenden tas i nämnd.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2019-03-12
- PowerPoint - Årshjul 2019
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag Hemvårdsnämnden:
- Förslag till årshjul och temaplanering för Hemvårdsnämnden 2019 fastställs.
Yrkande

Fisun Yavas (S) m.fl. yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Christina Håkansson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Erik Sjöberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Börje Gustafsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ingemar Savonen (V) m.fl. yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anders Brandén (M) m.fl. yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lena Lindén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar
- Förslag till årshjul och temaplanering för Hemvårdsnämnden 2019 fastställs.

§ 44 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Hn 210/2019
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport för februari presenteras.
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Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport för februari, 2019-03-13
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 45 Information om arbete med psykisk hälsa
Handläggare: Hanna Hansson
Ärendebeskrivning

En sammanställning baserad på kartläggning kring liv – och hälsofrågor
presenteras där Hanna Hansson, sköterska, föredrar om projektet med att
förebygga psykisk ohälsa inom hemvården med hjälp av Träffpunkter.
Syfte
Syftet är att utveckla arbetet med seniorers psykiska hälsa, identifiera och fånga
upp seniorer som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, detta genom att hitta
och/eller utveckla en metod.
Målgrupp:
Personer 65 år och äldre i Örebro kommun som inte har drabbats av psykisk
ohälsa men också för dem med lättare psykisk ohälsa såsom känslor av
ensamhet, nedstämdhet, oro och ångest.
Beslutsunderlag

- Nyhetsbrev 1
- Powerpoint, Projekt seniorers psykiska hälsa
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 46 Rapporter från kontaktpolitkerbesök samt
kurser/konferenser
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information
från genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från deltagande
i kurser/konferenser.
Ingen information.
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 47 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar
Ärendenummer: Hn 3/2018
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Nämnden får för kännedom:
Diarieförda handlingar, 2019-02-01- 2019-02-28 samt attestförteckning, 201902-01- 2019-02-28
Beslutsunderlag

- Förteckning över diarieförda handlingar
- Attestförteckning
-Samverkansprotokoll, 2019-03-13
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 48 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Hn 3/2018
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 2019-02-01
och delegationsbeslut avseende atteständringar 2019-02-01- 2019-02-28
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 2019-02-01- 2019-02-28
- Atteständringar 2019-02-01- 2019-02-28
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden
-Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 49 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman, kl. 11.05-11.15
Ärendebeskrivning

Åsa Johansson (L) inkommer med önskemål om en föredragning av
verksamhetschef Eva Jöbo vid kommande nämnd.
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 50 Information från ordförande
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Den 21 mars är det nämndutbildning för Hemvårdsnämnden och
Vårdboendenämnden på Scandic Hotel.
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 51 Svar på övriga frågor
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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