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Hemvårdsnämnden 
 
Datum: 2022-04-21 
Tid: 9:00–12:15 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Fisun Yavas (S) 
Christina Håkansson (KD) 
Erik Sjöberg (L) 
Mats Bengtsson (S) 
Kerstin Holm (S) 
Matilda Brikell (S) 
Margaretha Ekström (C) 
Camilla Lannerhag (KD) 
Ingemar Savonen (V) 
Anette Carlsson (M) 
Karin Qviberg (M) §§ 54-65 
Lena Lindén (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Thomas Börjesson (S) ersätter Margareta Jansson (S) 
Maria Eck (C) ersätter Anders Brandén (M) 
Peter Springare (ÖrP) ersätter Anna Olowsson (V)  
 
Övriga 
Annika Roman Förvaltningschef 
Anna-Stina Lander Verksamhetschef 
Omid Lundin Sulayman Verksamhetschef 
Sahra Strandberg Verksamhetschef 
Tina Hultkrantz Verksamhetschef 
Marie-Louise Hammar Socialt ansvarig samordnare 
 
Paragraf 49–65 
 
 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
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Fisun Yavas (S), ordförande 
 
 
 
 
Anette Carlsson (M), justerare  
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§ 49 Protokollsjustering 
Handläggare: Fisun Yavas 

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

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

1. Protokollsjustering ska ske inom två veckor efter sammanträdet. 

2. Anette Carlsson (M) utses till justerare med Erik Sjöberg (L) som ersättare. 

 
§ 50 Anmälan av jäv 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 51 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Fisun Yavas 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Ärendelistan fastställs.  

 
§ 52 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

§ 53 Omfördelning av budgetanslag april 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Hn 198/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser intern omfördelning av nämndens budgetanslag gällande socialt 
ansvarig samordnare (SAS). Förslaget innebär att budgetanslag på 0,8 mnkr för 
SAS flyttas från Kvalitets- och utvecklingsteam till Övergripande verksamhet 
och därmed sammanförs organisatoriskt med MAS/MAR.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-30 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Förvaltningens förslag till omfördelning av budgetanslag för SAS antas.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 54 Månadsrapport ekonomi mars 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Hn 173/2022 
Handläggare: Ulrika Gustafsson 

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

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi mars 2022 
Presentation månadsrapport ekonomi mars 2022 

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 mars 2022 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 3 och avslag på 
beslutspunkt 2.  
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Proposition 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag och Ingemar Savonens förslag om att bifalla 
beslutspunkt 1 och 3 och avslå beslutspunkt 2 i Vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag. Ordförande ställer de båda 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 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 mars 2022 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

 
§ 55 Återrapportering från hemvårdsenheterna - 
Information 
Ärendenummer: Hn 133/2022 
Handläggare: Omid Lundin Suleyman, Anna-Stina Lander 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna Anna-Stina Lander och Omid Lundin Sulayman ger en 
återrapportering från enheter inom hemvården. 

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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§ 56 Nära vård - Information 
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Linda Carlsson 

Ärendebeskrivning 
Hemvårdsnämnden får information om målbilden för Nära vård, 
handlingsplan för rehabiliterande arbetssätt inom Nära vård samt styrgruppen 
för Nära vård.  

Beslutsunderlag 
Presentation målbild, handlingsplan m.m. april 2022 
Handlingsplan 2022 för Rehabiliterande arbetssätt inom Nära vård 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 57 Årsberättelse Palliativa teamet 2021 - Information 
Ärendenummer: Hn 197/2022 
Handläggare: Camilla Börjesson, Shahin Kharaei 

Ärendebeskrivning 
Två sjuksköterskor med specialistkompetens inom palliativ vård arbetar som 
palliativ vårdsamordnare (PVS) och har ett övergripande ansvar för att 
kvalitetssäkra den palliativa vården tillsammans med medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och verksamheterna. Årsberättelsen innehåller en 
redovisning av det arbetet som genomförts av palliativ vårdsamordnare utifrån 
uppdrag och uppsatta mål för 2021.  

Beslutsunderlag 
Årsberättelse palliativa teamet 2021 
Presentation årsberättelse palliativa teamet 

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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§ 58 Heltidsresan/Nattarbetstidsmåttet - Information 
Handläggare: Elisabeth Mattsson 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Mattsson, enhetschef på Bemanningsenheten, ger 
Hemvårdsnämnden aktuell information om arbetet med Heltidsresan och 
nattarbetstidsmåttet.  

Beslutsunderlag 
Presentation Heltidsresan och det nya nattmåttet 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 59 Upphandling Trygghetslarm och tillhörande tjänster - 
Information 
Handläggare: Elisabeth Miles 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Miles informerar Hemvårdsnämnden om pågående upphandling av 
trygghetslarm och tillhörande tjänster.  

Beslutsunderlag 
Presentation Trygghetslarmsupphandling 

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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§ 60 Presentation av medicinsk strateg - Information 
Handläggare: Perola Sundin 

Ärendebeskrivning 
Per-Ola Sundin, medicinsk strateg med läkarkompetens, presenterar sig för 
Hemvårdsnämnden och informerar om sitt arbete.  

Beslutsunderlag 
Presentation medicinsk strateg 2022-04-21 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 61 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, 2022-04-21 

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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§ 62 Information från ordförande  
Handläggare: Fisun Yavas 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 63 Information från förvaltningschef 
Handläggare: Annika Roman 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Roman informerar om: 

- Smittspridningen av covid-19 ökar lite igen i verksamheten.  

- Påverkan på verksamheterna inom Social välfärd av upploppet i Sveaparken 
på långfredagen.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 64 Anmälan av delegationsbeslut 
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. 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning över delegationsbeslut för perioden 2022-03-10 - 2022-04-12 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Hemvårdsnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Hemvårdsnämnden beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 65 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar 
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 2022-03-10 - 2022-04-12 
Uppföljning av Örebro kommuns arbete inom jämställdhet och området våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld 

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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