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Paragraf 80–97

Michaela Larsson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Fisun Yavas (S), ordförande

Erik Sjöberg (L), justerare
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§ 80 Protokollsjustering
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Erik Sjöberg (L) med Anna
Olowsson (V) som ersättare.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Protokollsjustering ska ske inom två veckor.
- Erik Sjöberg utses till justerare med Anna Olowsson som ersättare.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 81 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Godkännande av ärendelistan.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Ärendelistan godkänns.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 82 Anmälan av jäv
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ingen ledamot anmäler jäv.
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§ 83 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ingen övrig fråga anmäls.

§ 84 Lokal- och bostadsförsörjningsplan- Information
Ärendenummer: Hn 271/2020
Handläggare: Martina Bjerkenstam; Maria Schultz
Ärendebeskrivning

En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna har
tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt
samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov är av central betydelse
för kommunens ekonomi. Genom lokalförsörjningsplanen läggs grunden till en
långsiktig planering och ett ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programområde social välfärds lokal- och bostadsförsörjningsplan beskriver
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker sig
över åtta år, där de första fyra åren har en investeringsplan med
driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren beskriver en mer översiktlig
behovsbild.
Beslutsunderlag

- Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2021-2024
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Hemvårdnämnden:
- Information om Lokal- och bostadsförsörjningsplan läggs till handlingarna.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 85 Reviderad driftbudget- (2020) (Tilläggsanslag och
ombudgeteringar) - Beslut
Ärendenummer: Hn 205/2020
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Ärendet avser tilläggsanslag för lönerevision 2020 samt ramavdrag för hyra på
objekt Vesslans kök.
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Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av
tilläggsanslaget gällande lönerevision 2020.
- Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av ramavdrag
för hyra objekt Vesslans kök.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 86 Delårsrapport 2 med prognos- Beslut
Ärendenummer: Hn 283/2020
Handläggare: Ida Frödén; Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning

Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse mot budget på -70,9 mnkr
exklusive intraprenadens avvikelse, -73,8 mnkr. Underskottet härrör från
hemvårdsverksamheten och på grund av den rådande pandemin har arbetet
med strukturförändringsprogrammet på förvaltningsövergripande nivå till stor
del stannat upp.
Det goda förändringsarbete som hittills gjorts kvarstår dock och effekterna
påverkar det ekonomiska resultatet positivt i jämförelse med 2019. I prognosen
är den beräknade ekonomisk effekten av Covid-19 totalt 7,0 mnkr.
Den förebyggande verksamheten prognostiserar en positiv Covid-19 effekt
med 11,1 mnkr medan hemvårdsverksamheten prognostiseras en negativ effekt
på -4,2 mnkr. Den positiva effekten inom den förebyggande verksamheten
beror på att en stor del av personalen har varit förflyttade till arbete inom vårdoch omsorgsboende vilket innebär att dagverksamheten inklusive
dagvårdsresor prognostiserar en positiv budgetavvikelse.
Inom hemvårdsverksamheten beror den negativa effekten framför allt på högre
personalkostnader samt höga inköpskostnader och högre volymer av
skyddsutrustning och basal hygienutrustning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-09-17
Delårsrapport med prognos 2
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
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-Hemvårdsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
-Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra konkreta och kontinuerliga
effektiviseringsåtgärder inom hemvården/hemsjukvården som motsvarar minst
30 % av negativ budgetavvikelse under 2019 (30 miljoner kronor). Slutmålet
för förändringen är ekonomi i balans.
-Förvaltningen får 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.
-Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd att få ta del av
statsbidrag som tilldelas kommunen för att täcka nämndens merkostnader
kopplat till Covid-19 pandemin.
-Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Yrkande

Ingemar Savonen (V) yrkar avslag på punkt 2.
Ingemar Savonen (V) yrkar att punkt 3 ges en annan lydelse innefattande att
förvaltningen får i uppdrag att prioritera de aktiviteter i
strukturförändringsprogrammet som förutses ge mest ekonomisk effekt både
på kort och lång sikt, men som inte medför negativa effekter på vård- och
omsorgstagarna. Alla medarbetare ska engageras i dessa aktiviteter.
Proposition

Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det till beslutspunkterna 2 och 3 finns
två förslag till beslut, det vill säga Vård- och omsorgsförvaltningens och
Ingemar Savonens (V). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att Hemvårdsnämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsförvaltningens
förslag.
Därefter finner ordföranden att det till beslutspunkterna 1,4 och 5 endast finns
ett förslag till beslut, det vill säga Vård- och omsorgsförvaltningens förslag och
att Hemvårdsnämnden beslutar enligt detta.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Hemvårdsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
-Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra konkreta och kontinuerliga
effektiviseringsåtgärder inom hemvården/hemsjukvården som motsvarar minst
30 % av negativ budgetavvikelse under 2019 (30 miljoner kronor). Slutmålet
för förändringen är ekonomi i balans.
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-Förvaltningen får 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.
-Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd att få ta del av
statsbidrag som tilldelas kommunen för att täcka nämndens merkostnader
kopplat till Covid-19 pandemin.
-Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Reservation

Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) reserverar sig till beslutet vad
gäller punkterna 2 och 3.

§ 87 Information om läget i förvaltningen angående
Corona (Covid-19)
Handläggare: Annika Roman; Ida Frödén, Marie-Louise Hammar
Ärendebeskrivning

Återrapportering till Hemvårdsnämnden om det nuvarande läget inom
förvaltningens verksamheter.
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 88 Ny organisation inom hemvården- Information
Ärendenummer: Hn 328/2020
Handläggare: Sahra Strandberg; Anna-Stina Lander; Omid Lundin Sulayman;
Tina Hultkrantz
Ärendebeskrivning

I organisationsförändringen, som verkställdes 1 september inom hemvården i
Vård- och omsorgsförvaltningen, kommer hemvårdens samtliga 20 enheter att
omfördelas från tre avdelningar till två verksamhetsområden.
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Processen för att arbeta fram förslag på ny fördelning av två
verksamhetsområden har präglats av diskussioner och deltagande från
hemvårdens enhetschefer samt representanter från fackförbund och Vård- och
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.
Arbetssättet inom hemvården kommer framledes att präglas av
”tillsammanstänk över gränserna” i syfte att få en tydligare samsyn och bättre
samarbete inom hela hemvårdsverksamheten och även tillsammans med
förebyggande verksamheter och vård- och omsorgsboende. Det kommer att
finnas ett tydligt fokus på att lika god kvalitet på den vård och omsorg som ges
till den enskilde, oavsett var medborgaren bor. Nya fördelningen kommer att
utvärderas i april 2021, uppstår behov av översyn tidigare diskuteras detta.
Beslutsunderlag

Förslag till organisationsförändring, ny uppdelning av hemvårdsenheter till två
verksamhetsområden
Förslag till beslut

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

Christina Håkansson (KD) yrkar bifall till Vård- och omsorgsförvaltningens
förslag med tillägget att nya fördelningen kommer att utvärderas i april 2021
och ska redovisas till Hemvårdsnämnden.
Proposition

Ordförande Fisun Yavas (S) ställer Christina Håkanssons (KD) tilläggsyrkande
om att nya fördelningen kommer att utvärderas i april 2021 och ska redovisas
till Hemvårdsnämnden under proposition och finner att Hemvårdsnämnden
beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Informationen tas till protokollet.
-Nya fördelningen kommer att utvärderas i april 2021 och ska redovisas till
Hemvårdsnämnden.

§ 89 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Förvaltningen inväntar nya nationella riktlinjer gällande besöksförbudet.
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Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 90 Uppföljning av åtgärdsarbetet utifrån
patienssäkerhetsberättelsen 2019 - Information
Ärendenummer: Hn 73/2020
Handläggare: Tina Hultkrantz
Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Tina Hultkrantz redovisar del av uppföljning av
åtgärdsarbetet utifrån patienssäkerhetsberättelsen 2019.
Beslutsunderlag

Handlingsplan för mål och strategier 2020
Åtgärder patientsäkerhetsberättelse 2019
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 91 Information från ordförande
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Ingen information presenteras.
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§ 92 Anmälan av delegationsbeslut
Handläggare: Michaela Larsson
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 2020-08-212020-09-13
Beslutsunderlag

Lista med Delegationsbeslut perioden 2020-08-21 - 2020-09-14
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 93 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar
Handläggare: Michaela Larsson
Ärendebeskrivning

Nämnden får för kännedom:
- Diarieförda ärenden 2020-08-21 - 2020-09-13
- Protokoll samverkan 2020-05-06
- Protokoll samverkan 2020-06-03
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 94 Rapporter från kontaktpolitikerbesök samt
kurser/konferenser och inkomna handlingar
Handläggare: Michaela Larsson
Ärendebeskrivning

Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från
genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från deltagande i
kurser/ konferenser.
Rapport om villkor i lokalpolitiken för kvinnor och män.
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 95 Nya LOV omvårdnad - Information
Ärendenummer: Hn 348/2020
Handläggare: Sandra Ressem; Annica Kindborg
Ärendebeskrivning

Sandra Ressem och Annica Kindborg, från myndighetsavdelningen, informerar
om nya LOV och dess förutsättningar som träder i kraft från och med den 2
november 2020.
Beslutsunderlag

Nya LOV- presentation för kommunal utförare
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

11 (12)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

§ 96 Sammanställning Lex Sarah-rapporter
hemvårdsnämnden första delåret 2020
Ärendenummer: Hn 305/2020
Handläggare: Marie-Louise Hammar
Ärendebeskrivning

Presentation av sammanställning av Lex Sarah som inkommit under första
halvåret under 2020.
Beslutsunderlag

Sammanställning av Lex Sarah- rapporter delår
Förslag till beslut

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

Hemvårdsnämnden beslutar:
-Enligt förvaltningens förslag.

§ 97 Svar på övriga frågor
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Inga frågor att besvara.
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