Protokoll

I

Hn 7/2022

ÖREBRO

Hemvårdsnämnden
Datum:
Tid:
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Närvarande ledamöter
Fisun Yavas (S)
Christina Håkansson (KD)
Erik Sjöberg (L)
Mats Bengtsson (S)
Margareta Jansson (S)
Kerstin Holm (S)
Matilda Brikell (S)
Margaretha Ekström (C)
Anna Olowsson (V)
Ingemar Savonen (V)
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Anette Carlsson (M)
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§§ 1-10
§§ 1-11

Tjänstgörande ersättare
Malko Prince M'peti Eliya (KD)
Rasmus Rönnberg (M)
Peter Springare (ÖrP)

ersätter Camilla Lannerhag (KD)
ersätter Karin Qviberg (M)
ersätter Mats Bengtsson (S) §§ 11-17

Övriga
Annika Roman
Frida Adolfsson
Christina Karlsson

förvaltningschef
nämndsekreterare
personalföreträdare

Paragraf 1–17
Frida Adolfsson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.
Fisun Yavas (S), ordförande
Rasmus Rönnberg (M), justerare
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§ 1 Protokollsjustering
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter
sammanträdet. Rasmus Rönnberg (M), med Lena Lindén (SD) som ersättare,
föreslås justera dagens protokoll.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet.
2. Rasmus Rönnberg (M) utses till justerare med Lena Lindén (SD) som
ersättare.

§ 2 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Fisun Yavas
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Ärendelistan fastställs.

§ 3 Anmälan av jäv
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 4 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ingemar Savonen (V) anmäler en övrig fråga om skoskydd. Frågan läggs till
ärendelistan som ärende 9, § 9.
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§ 5 Verksamhetsplan med budget 2022 - beslut
Ärendenummer: Hn 562/2021
Handläggare: Ida Frödén, Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Det 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.
I samband med att strukturförändringsprogrammet upphörde vid årsskiftet
2021 så övergår verksamhetsutvecklingsarbetet till ordinarie verksamhet. Målet
för 2022 är att fortsätta utveckla kvalitén och de ekonomiska resultateten i syfte
att få en hållbar verksamhet med ekonomi i balans, god kvalitet och god
arbetsmiljö.
Den stora omställningen till Nära vård och arbetet med kompetensutveckling,
kompetensförsörjning och heltid som norm kommer att vara fokusområden
för nämndens verksamheter under lång tid framöver.
Ärendet bereddes vid sammanträdet den 16 december 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-01-10
Verksamhetsplan med budget 2022
Powerpointpresentation
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Hemvårdsnämnden fastställs.
2. Förvaltningen får i uppdrag genomföra konkreta och kontinuerliga
effektiviseringsåtgärder inom hemvården/hemsjukvården, under förutsättning
att det inte medför negativa konsekvenser för brukarna, i syfte att nå budget i
balans under 2022. Alla medarbetare i förvaltningen ska jobba mot de
ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande aktiviteterna på
enheterna.
3. Förvaltningen får i uppdrag att löpande under året redogöra för arbetet med
att uppnå en ekonomi i balans.
4. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd Social
välfärd för kännedom.
Yrkande

Ingemar Savonen (V) yrkar avslag på ärendet i sin helhet med hänvisning till
Vänsterpartiets förslag till budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Anders Brandén (M) yrkar bifall till beslutspunkter 2-4 samt yrkar att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
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Lena Lindén (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet med hänvisning till
Sverigedemokraternas förslag till budget som lagts fram i Kommunfullmäktige.
Erik Sjöberg (L) yrkar bifall till beslutspunkter 2 och 3 samt yrkar avslag till
beslutspunkter 1 och 4 med hänvisning till Liberalernas förslag till budget som
lagts fram i Kommunfullmäktige.
Proposition

Ordföranden Fisun Yavas (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag samt Ingemar Savonens (V),
Lena Lindéns (SD) och Erik Sjöbergs (L) yrkanden. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att Hemvårdsnämnden beslutar enligt Vårdoch omsorgsförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Anders Brandéns (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Hemvårdsnämnden bifaller detta.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Hemvårdsnämnden fastställs.
2. Förvaltningen får i uppdrag genomföra konkreta och kontinuerliga
effektiviseringsåtgärder inom hemvården/hemsjukvården, under förutsättning
att det inte medför negativa konsekvenser för brukarna, i syfte att nå budget i
balans under 2022. Alla medarbetare i förvaltningen ska jobba mot de
ekonomiska målen och engageras i de kostnadssänkande aktiviteterna på
enheterna.
3. Förvaltningen får i uppdrag att löpande under året redogöra för arbetet med
att uppnå en ekonomi i balans.
4. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd Social
välfärd för kännedom.
5. Anders Brandén (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Anders Brandén (M), Anette Carlsson (M) och Rasmus Rönnberg (M) avstår
från att delta i beslutspunkt 1.
Reservation

Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Ingemar Savonens (V) yrkande.
Lena Lindén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Erik Sjöberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. En
skriftlig reservation bifogas protokollet.
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§ 6 Ekonomiskt resultat 2021 - information
Ärendenummer: Hn 598/2021
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Ekonom Ulrika Gustafsson informerar nämnden om det ekonomiska resultatet
för år 2021. Ytterligare information samt analys av resultatet delges nämnden i
samband med beslut om Årsberättelse 2021.
Beslutsunderlag

Powerpointpresentation
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 7 Tillsynsplan 2022 - beslut
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.
Under 2021 genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys med Vård- och
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. Verksamheterna fick inkomma med
förslag på tillsynsområden som sedan riskbedömdes av ledningsgruppen.
Utifrån de förslag som inkommit, den genomförda risk- och
väsentlighetsanalysen och genomgång med nämndens presidium föreslås tre
tillsynsområden under 2022, ett inom vardera områden verksamhet, ekonomi
och personal.
Resultatet av tillsynerna redovisas i Hemvårdsnämndens tillsynsrapport i
november 2022.
Ärendet bereddes vid sammanträdet den 16 december 2021.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2022 – Plan för uppföljning av intern kontroll
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Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
1. Hemvårdsnämnden ska under 2021 genomföra tillsyn inom följande
tillsynsområden:
-

Mat, måltid och nutrition (V1)

-

Budget-, uppföljnings och prognosansvar av chefer (E1)

-

Larmprocessen (P1)

-

Larmprocessen (V2)

2. Hemvårdsnämnden antar Tillsynsplan 2022 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 8 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.
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§ 9 Personligt ombud - Ansökan för år 2022 - information
Ärendenummer: Hn 49/2022
Handläggare: Eva Jöbo
Ärendebeskrivning

Verksamheten Personligt ombud regleras i regeringens förordning (2013:522)
om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med Personligt ombud
för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Efter beslut i Kommunstyrelsen Ks 238/2013 daterad 2013-12-17 om
förändrad förvaltningstillhörighet överfördes verksamheten personligt ombud
från Kultur- och medborgarnämnden till Vård- och omsorgsnämnd väster
2014-01-01, då ett krav för att erhålla statsbidrag är tillhörighet till
socialtjänsten. Verksamheten har sedan 2019 övergått till Hemvårdsnämnden.
Förvaltningen föreslår programnämnd att ansökan för fortsatt statsbidrag för
personligt ombud till 2022 godkänns. Ansökan skall lämnas in till Länsstyrelsen
i Örebro län senast 2022-03-01.
Hemvårdsnämnden informeras om ärendet. Beslut fattas av Programnämnd
social välfärd den 3 februari 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till Programnämnd social välfärd, 2022-01-13
Ansökningsblankett, Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt
ombud
Redovisningsblankett, Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet
med personligt ombud
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 10 Sammanställning Lex Sarah-rapporter helår 2021
Ärendenummer: Hn 593/2021
Handläggare: Marie-Louise Hammar
Ärendebeskrivning

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Marie-Louise Hammar presenterar en
sammanställning över 2021 års Lex Sarah-rapporter.
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Beslutsunderlag

Sammanställning av Lex Sarah-rapporter helår 2021
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 11 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
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 12 Information från ordförande
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Muntlig information delges nämnden av ordförande Fisun Yavas (S).
Beslutsunderlag

Muntlig information

8 (11)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 13 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.

§ 14 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 2021-12-09 t.o.m. 202201-19
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.

§ 15 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 2021-12-09 t.o.m. 2022-01-19
Samverkansprotokoll, justerat, 2021-11-30 (Vbn 190/2021)
Öppet brev från Kommunal, 2022-01-24 (Hn 102/2022)
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 16 Säker informationshantering för nämnder
Ärendenummer: Hn 467/2021
Handläggare: Tobias Ander
Ärendebeskrivning

Informationssäkerhetsstrateg Tobias Ander håller en utbildning för nämnden i
säker informationshantering.
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt vi gör.
Det kan till exempel vara information om vår personal, våra tjänster, vår
ekonomi och det omgivande samhället med kommuninvånare, företag,
föreningar etc. Information är därför i sig en av kommunens viktigaste
tillgångar. För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste informationen hanteras
på rätt sätt. Hög kvalitet innebär att om vi enkelt kan få tillgång till korrekt och
säker information, så har vi bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet
och kvaliteten på våra tjänster, myndighetsutövningen och bemötandet av
invånarna.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-01-07
Handbok – säker informationshantering för nämnder (Ks 1055/2021)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Hemvårdsnämnden har tagit del av informationen.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

§ 17 Övrig fråga från Ingemar Savonen (V) om skoskydd
Ärendenummer: Hn 110/2022
Ärendebeskrivning

Ingemar Savonen (V) har vid dagens sammanträde anmält en övrig fråga
gällande skoskydd. Personal har meddelat att de inte har tillgång till skoskydd
och att de fått besked från arbetsledningen att skoskydden är slut i lager. Hur
länge ska skyddsutrustningen i lager beräknas räcka och är det slut på skoskydd
nationellt, eller gäller det lokalt?
Verksamhetschefer Anna-Stina Lander och Omid Lundin Sulayman besvarar
frågan muntligt.
Respektive enhet beställer sina skoskydd efter behov. Skoskydden har under en
tid varit restnoterade hos leverantören varför det på en verksamhet inte funnits
skoskydd för medarbetarna att använda. Detta är nu åtgärdat.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
- Frågan är besvarad.
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Liberalerna

YRKANDE/RESERVATION
Hemvårdsnämnden 2022-01-27

Verksamhetsplan och budget 2022
Ärendenummer: Hn 562/2021

YRKANDE
Välfarden
̈
ska ge medborgarna stöd och trygghet. Vi ska gemensamt ta ansvar for̈ varandra
och komma överens om vad välfardsuppdraget
̈
ska bestå av. Med en kostnadsutveckling
som inte balanserar med skatteunderlaget måste vi utreda hur brett och djupt
välfardsuppdraget
̈
ska vara. Det ar̈ oansvarigt att inom detta omrade
̊ latsas
̊
som om vi inte
behöver andra
̈
modellen. Behovsstyrning ar̈ viktig eftersom alla inte har samma behov och vi
måste kunna ge varje individ en mojlighet
̈
att valja
̈ dar̈ det ar̈ mojligt.
̈
Vi ska ge utrymme for̈
chefer och medarbetare närmast stodmottagaren
̈
att prioritera. Ingen manniska
̈
oavsett
behov av stöd eller tid i livet kan dock få allt. Genom en bra valfard
̈ ̈ ser vi till att varje
människa far̊ chans att forma och utveckla sitt liv mot egenforsorjning
̈ ̈
och egenmakt.
Liberalerna vill att synen på äldre ska förändras. Erfarenhet och årsrikedom är en tillgång för
samhället. Samtidigt behöver kommunens äldreomsorg göra stora förändringar för att lyckas
med sitt uppdrag om en trygg äldreomsorg. Liberalerna vill driva på för språkkrav, aktiv hela
livet, valfrihet, ökad kontinuitet och förhöjd grundbemanning på vård och omsorgboenden.
Det är också av största vikt att alla medarbetare som beﬁnner sig närmaste vårdtagaren är
vaccinerade. Därför bör vaccinationskrav gälla inom äldreomsorgen.

Med detta som bakgrund yrkar Liberalerna på
●
●

Att avslå punkt 1 och 4 till förmån för Liberalernas i kommunfullmäktige lagda
budget för 2022
Att bifalla punkt 2 och 3

Erik
Erik Sjöberg
2:e vice ordförande i Hemvårdsnämnden
Liberalerna

Skola, lärare, vårdtagare och vårdgivare
Välfärdens kärnverksamheter

Stöd och ledning

Kommun
ledning

Särskilt yttrande

Ärende 5
Ärendenummer: Hn 562/2021
”Budget 2022”

Hemvårdsnämnden
Örebro kommun
27 januari 2022

Särskilt yttrande – Verksamhetsplan och budget 2022
Moderaterna bifaller punkterna 2-4 men avstår från punkt 1 och hänvisar till egen
budget där vi prioriterar annorlunda.
Vi vill i sammanhanget genom detta särskilda yttrande betona att utfallet av det
ekonomiska resultatet måste kommenteras. Av årsberättelsen framkommer att nämnden
visade ett fortsatt stort underskott. Utfallet har givetvis en stark koppling till
kommunens totala ekonomiska situation och ska således ses som ett totalt resultat av de
styrande partiernas prioriteringar. Moderaternas prioriteringar var och är annorlunda än
den styrande minoriteten och det får anses vara beklagligt att en hemvårdsnämnd inte
kan erhålla ekonomiska medel när vi samtidigt ser satsningar på – för en kommun –
icke obligatoriska verksamheter såsom byggande av ett kulturkvarter etc. Vi finner det
också märkligt att ha ”Ekonomi i balans” som ett målvärde när det är uppenbart att
nämnden inte kommer att klara detta åtagande under 2022. Nämnden torde klargöra för
Programnämnden att man inte klarar sitt uppdrag.
För Moderaternas grupp i nämnden

Anders Brandén (M)

