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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2022-11-17 
Tid: 9:00–12:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Margareta Jansson (S) 
Kerstin Holm (S) 
Matilda Brikell (S) §§ 133-138 
Margaretha Ekström (C) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Ingemar Savonen (V) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Peter Springare (ÖrP) ersätter Christina Håkansson (KD) 
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Anna-Stina Lander Verksamhetschef 
Omid Lundin Sulayman Verksamhetschef 
Tina Hultkrantz Verksamhetschef 
Lisa Otternäs Verksamhetschef, §§ 133-142 
Ida Frödén Planerare 
Marie-Louise Hammar Socialt ansvarig samordnare 
Peter Bodelsson Ekonom, §§ 133-139  
Christina Karlsson Personalföreträdare 
 
Paragraf 133–148 
 
 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
 
  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  2 (10) 

Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
 
 
 
Ingemar Savonen (V), justerare  
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§ 133 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Ingemar Savonen (V) med Erik Sjöberg (L) som ersättare 
föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Ingemar Savonen (V) med Erik Sjöberg (L) som ersättare utses att justera 
dagens protokoll.  

 
§ 134 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 135 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns.  

§ 136 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

 
§ 137 Tema: Ensamhet och fast omsorgskontakt 
Ärendenummer: Hn 241/2022 
Handläggare: Marie-Louise Hammar, Camilla Weckström, Anneli Nyman, 
Arvid Lund-Sundström, Fatima Chergui 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden beslutade i maj om teman för återstående 
nämndsammanträden under året. De föreslagna områdena är kopplade till de 
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åtaganden som nämnden antagit i Verksamhetsplan och budget 2022. Genom 
dessa teman får nämnden en mer djupgående redovisning av områdena än som 
redovisas i Delår 2 samt Årsredovisning. Temat för nämndsammanträdet i 
november utgår från åtagandet Nämnden ska skapa förutsättningar för att 
genomföra insatser för att minska upplevelsen av ensamhet. 

Beslutsunderlag 
Presentation Fast omsorgskontakt 
Presentation Välfärdsteknik - Test surfplattor 
Presentation Förebyggande  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 138 Utredningsuppdrag och pilotverksamhet 
Mellanvårdsformer - Information 
Ärendenummer: Hn 541/2022 
Handläggare: Perola Sundin 

Ärendebeskrivning 
Perola Sundin, medicinsk strateg, informerar Hemvårdsnämnden om pågående 
utredningsuppdrag och pilotverksamhet kring mellanvårdsformer. Syftet med 
arbetet är att utforska möjligheten att tillskapa en mellanvårdsnivå som kan 
möta flera olika behov under samma tak och där den resursförstärkning som 
krävs utnyttjas så effektivt som möjligt. Centralt i arbetet är att beskriva en 
vårdform med tillhörande arbetssätt som kan tillämpas vid flera, i första hand 
sjukhusnära, enheter i Örebro läns kommuner. 

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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§ 139 Månadsrapport ekonomi oktober - Beslut 
Ärendenummer: Hn 173/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

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

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi oktober 2022  
Powerpointpresentation 

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 oktober 2022 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 

Yrkande 
Margareta Jansson (S) yrkar att meningen "Målet är att nå en ekonomi i balans" 
stryks från beslutspunkt 2 i Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. Hela 
majoriteten står bakom yrkandet. 

Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 3 i Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag och avslag på beslutspunkt 2 med hänvisning till 
att nämndens verksamhet under hela verksamhetsåret varit underbudgeterad 
och att förvaltningen under årets sista månader ska arbeta för en budget i 
balans är en helt omöjlig uppgift. 

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut; 
majoritetens förslag att stryka meningen "Målet är att nå en ekonomi i balans" 
från beslutspunkt 2 och Ingemar Savonens (V) yrkande om avslag på 
beslutspunkt 2. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Hemvårdsnämnden beslutar enligt majoritetens förslag.  
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Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

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.  

3. Månadsrapport ekonomi oktober 2022 överlämnas till Programnämnd social 
välfärd för vidare hantering. 

Reservation 
Ingemar Savonen (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande. 

Peter Springare (ÖrP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingemar 
Savonens (V) yrkande.  

 
§ 140 Återrapportering från hemvården, hemsjukvården 
och förebyggande verksamhet - Information 
Ärendenummer: Hn 133/2022 
Handläggare: Omid Lundin Suleyman, Anna-Stina Lander, Tina Hultkrantz, 
Lisa Otternäs kl. 10.45-11.05 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna Tina Hultkrantz, Omid Lundin Suleyman, Anna-Stina 
Lander och Lisa Otternäs berättar om samarbeten mellan Förebyggande 
verksamheten, hemvården och hemsjukvården.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 
Sammanställning utvärdering sommar 2022 administratörer 
Sammanställning utvärdering sommar 2022 enhetschefer 
Sammanställning utvärdering sommar 2022 omvårdnadspersonal 

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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§ 141 Åtgärder under 2022 utifrån brister i 
patientsäkerhetsberättelsen 2021 - Information 
Ärendenummer: Hn 488/2022 
Handläggare: Tina Hultkrantz 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden informeras om åtgärder som vidtagits utifrån brister som 
identifierats i patientsäkerhetsberättelsen 2021. Bristerna handlar framförallt 
om dokumentation, kontinuerligt kvalitetsarbete, behov av förbättrad 
introduktion för enhetschefer och förbättrat arbetssätt i avvikelseprocessen. 
Åtgärder är bland annat obligatoriska utbildningar för legitimerad personal och 
enhetschefer, införande av kvalitetsstödjande sjuksköterska och 
kvalitetsutvecklare i hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-26 
Powerpointpresentation 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 142 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 
Lägesrapport till nämnd 2022-11-17 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 143 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - 
Information 
Ärendenummer: Hn 498/2022 
Handläggare: Annika Sölveling 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden informeras om 2022 års uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 144 Information om övergången till ny 
nämndorganisation 
Handläggare: Maria Fhager 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får information om förlängd mandatperiod och extra 
nämndsammanträde i samband med övergången till ny nämndorganisation.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
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Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 145 Information från ordförande  
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas. 

 
§ 146 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Roman besvarar en fråga om differentiering av 
arbetsuppgifter. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 147 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Hn 428/2022 
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 2022-10-13 - 2022-11-09 

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.  

 
§ 148 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Ärendenummer: Hn 429/2022 
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 2022-10-13 - 2022-11-09 
Samverkansprotokoll 2022-10-04 
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2022-10-05 

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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Datum: 2022-11-17 Yrkande 
Hemvårdsnämnden

7. Månadsrapport ekonomi oktober 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till punkterna 1 och 3. 
 
Vänsterpartiet yrkar avslag på punkt 2. Detta med hänvisning till att nämndens 
verksamhet under hela verksamhetsåret varit underbudgeterad och att 
förvaltningen under årets sista månader ska arbeta för en budget i balans är en 
helt omöjlig uppgift.  
 
I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation. 

 
För vänsterpartiet 
 
Ingemar Savonen 
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