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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2022-10-20 
Tid: 9:00–12:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
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) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Anna Olowsson (V) 
Ingemar Savonen (V) 
Anders Brandén (M) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Börjesson (S) ersätter Lena Lindén (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Malko Prince M'peti Eliya (KD) §§ 120-132 
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Tina Hultkrantz Verksamhetschef 
Omid Lundin Sulayman Verksamhetschef 
Minna Loveng Enhetschef  
Kamila Rzemiszewska Planerare §§ 115-121 
Lisa Otternäs Verksamhetschef §§ 120-132 
Anna-Stina Lander Verksamhetschef §§ 120-132 
Sahra Strandberg Verksamhetschef §§ 120-123 
Elisabeth Mattsson Enhetschef §§ 120-123 
Annelie Johansson Enhetschef §§ 120-122 
Marie-Louise Hammar Socialt ansvarig samordnare §§ 121-132 
Marie Tall Seniorlots §§ 124-127  
Christina Karlsson Personalföreträdare 
 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  2 (11) 

Paragraf 115–132 
 
 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Fisun Yavas (S), ordförande 
 
 
 
Anna Olowsson (V), justerare  
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§ 115 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Anna Olowsson (V) med Ingemar Savonen (V) som ersättare utses att 
justera dagens protokoll.  

 

§ 116 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 117 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ärende 14; Återrapportering från hemvården, hemsjukvården och 
förebyggande verksamhet, utgår.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns.  

 
§ 118 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 119 Månadsrapport ekonomi september - Beslut 
Ärendenummer: Hn 173/2022 
Handläggare: Peter Bodelsson 

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

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi september 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 september 2022 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) och Anna Olowsson (V) yrkar bifall till punkt 1 och 3 
och avslag på punkt 2.  

Proposition 
Ordförande Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut; Vård- 
och omsorgsförvaltningens förslag samt Ingemar Savonens (V) och Anna 
Olowssons (V) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 
att Hemvårdsnämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag.  

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 
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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 september 2022 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Reservation 
Anna Olowsson (V) och Ingemar Savonen (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget förslag.  

 
§ 120 Svar på remiss - Uppgiftsskyldighet för utförare inom 
socialtjänsten - Beslut 
Ärendenummer: Hn 432/2022 
Handläggare: Kamila Rzemiszewska 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden har gått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian 
”Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten”, som är ute på remiss. 

Socialdepartementet lämnar i promemorian förslag om att införa en sekretess-
och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet enligt 
socialtjänstlagen. Anledningen är att det idag råder en viss rättslig osäkerhet i 
fråga om huruvida en utförare kan lämna uppgifter till den socialnämnd som 
ansvarar för verksamheten eller om det hindras av tystnadsplikt eller sekretess. 
Frågan har framför allt lyfts i förhållande till privata utförare. För att fullgöra 
sitt ansvar har socialnämnden behov av ändamålsenlig information från den 
som utför insatser. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som socialnämnden 
behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering samt 
sådana uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt 
enligt 4 kap. 2 b § SoL. Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda i kraft 
samtidigt som eventuella andra ändringar av socialtjänstlagen. Den föreslagna 
uppgiftsskyldigheten syftar bland annat till att förbättra kommunens 
möjligheter att följa upp socialtjänstverksamheten. 

Hemvårdsnämnden ställer sig positiv till förslaget om att införa sekretess- och 
tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare som verkar enligt 
socialtjänstlagen. Förslaget innebär att överföring av ändamålsenlig information 
från den som utför insatser kan ske på ett rättssäkert sätt med ett tydligt 
lagstöd som grund, vilket Hemvårdsnämnden ställer sig positiv till. 

Beslutsunderlag 
Promemoria – Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 
Remissvar – Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 
Tjänsteskrivelse – Remissvar – Uppgiftsskyldighet för utförare inom 
socialtjänsten 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Remissvaret fastställs och överlämnas till Socialdepartementet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 121 Nära vård - Information 
Ärendenummer: Hn 400/2022 
Handläggare: Berit Hjalmarsson 

Ärendebeskrivning 
Berit Hjalmarsson, processledare för Nära vård, ger en återrapport om "nya 
socialförvaltningens" ledarforum och berättar kort om några andra pågående 
aktiviteter såsom de workshops som planeras gemensamt med Myndighet och 
Hemsjukvården samt några länsövergripande aktiviteter.   

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 122 Tema: Medarbetarinflytande och arbetstidsmodeller 
Ärendenummer: Hn 241/2022 
Handläggare: Elisabeth Mattsson, Minna Loveng, Annelie Johansson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden beslutade i maj 2022 om teman för återstående 
nämndsammanträden under året. De föreslagna områdena är kopplade till de 
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 
oktober utgår från åtagandet Fortsätta med att vidareutveckla modeller för 
medarbetarinflytande och nya arbetstidsmodeller inom någon del av 
hemvården under 2022.  
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Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 123 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. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 124 HSL-utredningen - Information 
Ärendenummer: Hn 486/2022 
Handläggare: Ola Odebäck, Sophie Jansson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden informeras om pågående genomlysning av kommunens 
hälso- och sjukvårdsuppdrag. Syftet är att visa på aktuell vårdtyngd och 
medicinsk komplexitet, analysera den legitimerade personalens upplevelse av 
deras förutsättningar och kompetens att bedriva en trygg och säker vård, 
redovisa kostnaden för hälso- och sjukvårdsuppdraget samt identifiera möjliga 
förbättringsområden avseende organisation och arbetssätt.  

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 125 Kvalitetsuppföljning Vivalla hemvård - Information 
Ärendenummer: Hn 404/2021 
Handläggare: Susanne Tegevi 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får information om genomförd uppföljning av 
kvalitetskrav i Vivalla hemvård. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 126 Kvalitetsuppföljning Eker hemvård - Information 
Ärendenummer: Hn 163/2022 
Handläggare: Maid Prnjavorac 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får information om genomförd uppföljning av 
kvalitetskrav i Eker hemvård. 

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.  

 
§ 127 Återrapport Seniorpuls Varberga-Oxhagen - 
Information 
Ärendenummer: Hn 133/2020 
Handläggare: Marie Tall 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Marie Tall informerar Hemvårdsnämnden om nuläget och 
framtiden för Seniorpuls, en social investering inom vård och omsorg som ska 
bidra till mer jämlik hälsa och främja ett hälsosamt åldrande bland äldre i 
bostadsområdena Varberga och Oxhagen. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation  

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

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

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

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår.  

 

§ 129 Information från ordförande  
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  
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§ 130 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  

  

§ 131 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 2022-09-15 - 2022-10-12 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 132 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 2022-09-15 - 2022-10-12 
Samverkansprotokoll 2022-09-06 

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. 
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