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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2021-05-27 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Sessionssalen Rådhuset samt digitalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Margareta Jansson (S) 
Kerstin Holm (S) 
Oscar Undevall (C) 
Anna Olowsson (V) 
Ingemar Savonen (V) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Margaretha Ekström (C) Ersätter Camilla Lannerhag (KD) §§ 

69-73 
Malko Prince M'peti Eliya (KD) Ersätter Camilla Lannerhag (KD) §§ 

74-83 
Alicia Midpalm (L) Ersätter Lena Lindén (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Thomas Börjesson (S) 
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Michaela Larsson Nämndsekreterare 
Handläggare på specifikt ärende 
 
 
 
 
Paragraf 69–83 
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Michaela Larsson , sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Fisun Yavas (S), ordförande 
 
 
 
 
Anders Brandén (M), justerare 
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§ 69 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Protokollsjustering sker digitalt och ska ske inom två veckor efter 
sammanträdet. Som ordinarie justerare föreslås Anders 
Brandén (M) med Karin Qviberg (M) som ersättare. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 
 

2. Anders Brandén (M) utses till justerare med Karin Qviberg (M) som 
ersättare.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 70 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs. 

§ 71 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
- Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv. 

§ 72 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
- Inga övriga frågor anmäls. 

§ 73 Strukturförändringsprogrammet - information 
Ärendenummer: Hn 129/2021 
Handläggare: Sahra Strandberg, Omid Lundin Sulayman, Anna-Stina Lander, 
Gabriella Jörgensen, Marie Tengelin 
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Ärendebeskrivning 
Sahra Strandberg, Omid Lundin Sulayman och Anna-Stina Lander ger en 
återrapportering från utvalda enheter inom hemvården utifrån 
strukturförändringsprogrammet. 

Vid Hemvårdsnämndens sammanträde den 27 maj medverkar även enhetschef 
Gabriella Jörgensen tillsammans med medarbetare Marie Tengelin från Almby 
hemvård. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation, 2021-05-20 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 74 Uppföljning av åtgärdsarbetet utifrån 
patientsäkerhetsberättelse 2020 - information 
Ärendenummer: Hn 163/2021 
Handläggare: Tina Hultkrantz, Cecilia Lundberg, Erica Gunnarsson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden fattade ett beslut, 2021-02-18 § 18, om en uppföljning av 
vidtagna åtgärder utifrån patientsäkerhetsberättelsen 2020 innan sommaren. 

Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef Tina Hultkrantz 
tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska, Cecilia Lundberg, samt 
medicinskt ansvarig för rehabiliteringen, Erica Gunnarsson, för den 
handlingsplan som framtagits som ett led i åtgärdsarbetet. 

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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§ 75 Anmälan till IVO - vårdskada, Lex Maria - information 
Ärendenummer: Hn 195/2021 
Handläggare: Cecilia Lundberg 

Ärendebeskrivning 
Muntlig redogörelse från Cecilia Lundberg, medicinskt ansvarig sköterska, 
angående en pågående Lex Maria som är skickad till IVO. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 76 Delårsrapport 1 med prognos - beslut 
Ärendenummer: Hn 261/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse mot budget på -46,2 mnkr 
exklusive intraprenadens avvikelse, -47,0 mnkr. I prognosen är den beräknade 
ekonomisk effekten av covid-19 totalt 3,3 mnkr. Den förebyggande 
verksamheten prognostiserar en positiv covid-19 effekt med 6,8 mnkr medan 
hemvårdsverksamheten prognostiserar en negativ effekt på -9,1 mnkr. Den 
positiva effekten inom den förebyggande verksamheten beror på 
dagverksamheternas förändrade arbetssätt vilket även medför minskad volym 
av dagvårdsresor. Inom hemvårdsverksamheten beror den negativa effekten 
framför allt på högre personalkostnader samt höga inköpskostnader och högre 
volymer av skyddsutrustning och basal hygienutrustning. På övergripande nivå 
har huvuddelen av statsbidragen kopplat till covid-19 prognostiserats och 
uppgår till 5,4 mnkr. 

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är fortsatt svåra att bedöma vilket 
gör att det finns en stor osäkerhet i prognosen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-18 
Delårsrapport med prognos 1, 2021-05-18 
Bildspel delår 1, 2021-05-18 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden:  

1. Hemvårdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 
  

2. Nämnden ger förvaltningen 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. 
  

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra konkreta och 
kontinuerliga effektiviseringsåtgärder inom hemvården/hemsjukvården 
som motsvarar minst 30 mnkr under 2021. Slutmålet för förändringen 
är att inför 2022 ha en verksamhet som har förutsättningar att leverera 
ekonomi i balans. 
  

4. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd att erhålla 
ekonomisk ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 pandemin 
som nämnden har under 2021. 
  

5. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd socialvälfärd för vidare 
hantering. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) yrkar avslag på 
beslutspunkterna 2 och 3, med hänvisning till Vänsterpartiets förslag till budget 
för 2021, vilket inte skulle inneburit några nerskärningar i verksamheten men 
återtagande av all hemvårdsverksamhet i kommunal regi, samt bifall till 
beslutspunkterna 1, 4 och 5. 

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns ett förslag till beslut till 
beslutspunkterna 1,4 och 5 det vill säga Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag och att nämnden beslutar enligt detta. Vidare finner ordföranden att det 
finns två förslag till beslut till beslutspunkterna 2 och 3 det vill säga Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag till beslut respektive Ingemar Savonens 
(V) samt Anna Olowssons (V) yrkande om avslag till beslutspunkterna 2 och 3. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Hemvårdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021.   
 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera de aktiviteter i 
Strukturförändringsprogrammet som förutses ge mest ekonomisk 
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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.   
 

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra konkreta och 
kontinuerliga effektiviseringsåtgärder inom hemvården/hemsjukvården 
som motsvarar minst 30 mnkr under 2021. Slutmålet för förändringen 
är att inför 2022 ha en verksamhet som har förutsättningar att leverera 
ekonomi i balans. 
  

4. Nämnden anhåller hos Programnämnd social välfärd att erhålla 
ekonomisk ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 pandemin 
som nämnden har under 2021. 
   

5. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd socialvälfärd för vidare 
hantering. 

Reservation 
Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande om avslag till beslutspunkterna 2 och 3, med 
hänvisning till Vänsterpartiets förslag till budget för 2021, vilket inte skulle 
inneburit några nerskärningar i verksamheten men återtagande av all 
hemvårdsverksamhet i kommunal regi, samt bifall till beslutspunkterna 1, 4 och 
5. 

§ 77 Justering av budgetram 2021 - beslut 
Ärendenummer: Hn 288/2021 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser förslag på fördelning av tilläggsanslagen för löne- och 
hyreskompensation 2021. Nämndens totala budgetanslag uppgår efter 
tilläggsanslag till 300 447 tkr. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Hemvårdsnämnden antar förvaltningens förslag att tilläggsanslagen för löne-
och hyreskompensation 2021 läggs på förvaltningsgemensamt och 
förvaltningen får i uppdrag att fördela ut anslagen till de verksamheter där 
kostnaderna uppstår. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 
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§ 78 Information om läget i förvaltningen ang Covid-19 
Ärendenummer: Hn 130/2021 
Handläggare: Annika Roman, Marie-Louise Hammar, Ida Frödén 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får en återrapportering om det nuvarande läget inom 
förvaltningens verksamheter med anledning av Covid-19 utifrån en 
Powerpoint- presentation. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 79 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information delges nämnden av förvaltningschef Annika Roman. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 80 Information från ordförande 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

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. 

§ 81 Rapporter från kontaktpolitkerbesök samt 
kurser/konferenser 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från 
genomförda, digitala, kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från 
deltagande i kurser/konferenser. 

Vid dagens sammanträde får Hemvårdsnämnden en återrapportering från 
genomförda, digitala, besök på Almby hemvård, Eker hemsjukvård, Haga 
hemsjukvård samt Nicolai hemvård.  

Beslutsunderlag 
Kontaktpolitikerbesök Almby hemvård, 210409 
Kontaktpolitikerbesök Eker hemsjukvård, 210517 
Kontaktpolitikerbesök Haga hemsjukvård, 210311 
Kontaktpolitikerbesök Nicolai hemvård, 210524 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 82 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
Handläggare: Michaela Larsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får för kännedom: 
- Diarieförda ärenden, 2021-04-22 - 2021-05-20 
- Samverkansprotokoll, 210511 
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Beslutsunderlag 
Lista med diarieförda ärenden, 2021-05-20 
Samverkansprotokoll, 210511 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag. 

§ 83 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: 2021-04-22 - 
2021-05-20 

Beslutsunderlag 
Lista med Delegationsbeslut perioden: 2021-04-22 - 2021-05-20 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
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