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Paragraf 104–105 och 108–125
Johan Qvist, sekreterare
Digitalt justerat.

John Johansson (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
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§ 104 Anmälan om jäv
Jenny Thor (S) anmäler jäv angående ärendet Seniorboende, § 108.
Tina Fingal Swens (C) anmäler jäv angående ärendet EKSAM (Ekonomiskt
samverkanscentrum), § 109.
Fisun Yavas (S) anmäler jäv angående ärendet Bostad Först, § 110.

§ 105 Anmälan av övriga ärenden
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning

Ordförande John Johansson (S) anmäler ett övrigt ärende, gällande valet av en
ny ledamot till Myndighetsutskottet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Anmälan av det övriga ärendet hanteras som en separat punkt på
dagordningen och läggs till protokollet.

§ 108 Seniorboende - beredning
Ärendenummer: Sov 612/2020
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning

Riktlinjerna för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre är reviderade.
Viktningen tas bort och riktlinjerna innehåller fasta kriterier och fasta belopp.
Avtalen för innevarande period, baserade på de gamla riktlinjerna, löper till
2020-08-31.
Anslaget för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre minskas med 1 miljon
kronor och kommer under kommande period att vara 2 852 844 kronor.
Fastighetsägare som uppfyller kriterierna för trygghetsbostäder kan söka
bidraget under angiven ansökningsperiod.
Förslag till reviderade riktlinjer föreligger vid dagens sammanträde – där stöd
till seniorbostäder är borttaget och kriterierna är satta till fasta belopp.
Ärendet bereds vid sammanträdet i oktober och återkommer för beslut i
Programnämnd social välfärd vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Översyn av riktlinjer för ekonomiskt stöd till bostäder för
äldre", 2020-09-11.
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd för bostäder till äldre, 2016-06-02, revidering
september 2020.
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Jäv

Jenny Thor (S) anmäler jäv angående ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 109 EKSAM (Ekonomiskt samverkanscentrum) - beslut
Ärendenummer: Sov 608/2020
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har genom Programnämnd social välfärd en
överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med EKSAM
(Ekonomiskt samverkanscentrum) som löper ut 2021-04-30.
Kommunstyrelseförvaltningen har inför utgången av överenskommelsen fått i
uppdrag att göra en bedömning av huruvida nuvarande IOP överensstämmer
med den riktlinje som finns framtagen i kommunen. Bedömningen är att
partnerskapet stämmer överens med den framtagna riktlinjen.
Programnämnden föreslås därför besluta att överenskommelsen om IOP med
EKSAM förlängs med ett (1) år till och med 2022-04-30.
Beslutsunderlag

-Tjänsteskrivelse, "Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP)
mellan Örebro kommun och EKSAM", 2020-09-08.
Jäv

Tina Fingal Swens (C) anmäler jäv angående ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programdirektören får i uppdrag att överenskomma om en förlängning av det
idéburna offentliga partnerskapet med EKSAM med 1 år till och med 2022-0430.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att Programdirektören får i uppdrag att överenskomma om en förlängning
av det idéburna offentliga partnerskapet med EKSAM med 3 år till och med
2024-04-30.
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Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Martha
Wicklunds (V) yrkande om avslag och att Programdirektören får i uppdrag att
överenskomma om en förlängning av det idéburna offentliga partnerskapet
med EKSAM med 3 år till och med 2024-04-30. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Programdirektören får i uppdrag att överenskomma om en förlängning av det
idéburna offentliga partnerskapet med EKSAM med 1 år till och med 2022-0430.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
skriftliga yrkande om avslag samt att Programdirektören får i uppdrag att
överenskomma om en förlängning av det idéburna offentliga partnerskapet
med EKSAM med 3 år till och med 2024-04-30.

§ 110 Bostad Först - beslut
Ärendenummer: Sov 412/2020
Handläggare: Catharina Centerfjäll
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Verdandi kring verksamheten Bostad Först. IOP:n går ut 2020-09-30.
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna
för ett nytt IOP kring konceptet Bostad Först med konkreta förslag på
fortsättning. I Bostads Först ansökan om förnyad IOP önskar de en utökning
av ekonomiskt bidrag samt en utökning i antalet andrahandskontrakt från
nuvarande 10 till 15 stycken. En utredning gjordes i april 2019. Utifrån den
utredningen förlängdes IOP:n t.o.m. 2020-09-30, med ett fast årsbelopp på
2 419 044 kronor.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, "Verdandis ansökan om nytt IOP för Bostad Först", 202008-25.
Jäv

Fisun Yavas (S) anmäler jäv angående ärendet.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Verdandis ansökan 2020-05-18 om förnyat partnerskap kring Bostad Först
och utökat bidrag avslås.
2. IOP med Verdandi om Bostad Först förlängs t.o.m. 2021-06-30 och
föreningen erhåller samma belopp som tidigare år, 2 419 044 kronor.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inleda en upphandling
riktad mot det civila samhället med sociala förtecken gällande Bostad Först.
Yrkande

John Johansson (S), Anna Andersson (KD) och Annika Tholster (C) yrkar
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på beslutspunkt 1. Vidare
yrkar John Johansson (S), Anna Andersson (KD) och Annika Tholster (C)
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag på beslutspunkt 2, och att
IOP med Verdandi om Bostad Först förlängs t.o.m. 2021-09-30 och att
föreningen erhåller samma belopp som tidigare år, 2 419 044 kronor. Slutligen
yrkar John Johansson (S), Anna Andersson (KD) och Annika Tholster (C)
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag på beslutspunkt 3.
Johanna Reimfelt (L) yrkar bifall till John Johansson (S), Anna Andersson
(KD) och Annika Tholsters (C) yrkanden.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på
beslutspunkt 1. Vidare yrkar Martha Wicklund (V) avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag på beslutspunkt 2, samt att förlänga det
idéburna offentliga partnerskapet med Verdandi med tre år, istället för styrets
förslag på ett år, så att verksamheten Bostad Först kan utforma verksamheten
långsiktigt. Slutligen yrkar Martha Wicklund (V) bifall till John Johansson (S),
Anna Andersson (KD) och Annika Tholsters (C) yrkande avseende
beslutspunkt 3.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslutspunkt
1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Programnämnd
social välfärd beslutar enligt detta.
Sedan finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut avseende
beslutspunkt 2, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, John
Johansson (S), Anna Andersson (KD) och Annika Tholsters (C) förslag, samt
Martha Wicklunds (V) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt John Johansson (S),
Anna Andersson (KD) och Annika Tholsters (C) förslag.
Till sist finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende
beslutspunkt 3, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt John
Johansson (S), Anna Andersson (KD) och Annika Tholsters (C) förslag om
avslag på beslutspunkt 3. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
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finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt John Johansson (S),
Anna Andersson (KD) och Annika Tholsters (C) förslag om att avslå
beslutspunkt 3.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Verdandis ansökan 2020-05-18 om förnyat partnerskap kring Bostad
Först och utökat bidrag avslås.
2. IOP med Verdandi om Bostad Först förlängs t.o.m. 2021-09-30 och
föreningen erhåller samma belopp som tidigare, 2 419 044 kronor.
Ann-Katrine Jondelius (M), Anders Brandén (M) och Bjarne Svantesson (M)
avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet avseende beslutspunkt 2 till
förmån för sitt eget skriftliga yrkande om att ändra punkt 2 till att förlänga det
idéburna offentliga partnerskapet med Verdandi med tre år, istället för styrets
förslag på ett år, så att verksamheten Bostad Först kan utforma verksamheten
långsiktigt.

§ 111 Delårsrapport 2 med helårsprognos 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 481/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är fortsatt svåra att bedöma,
vilket bidrar till att den ekonomiska prognosen har en hög grad av osäkerhet.
För att få en gemensam bild av läget har det i delårsrapport med prognos 2
gjorts ett antal gemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som
utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnderna
har, grundat på försiktighetsprincipen.
Den statliga ersättningen för merkostnader kopplat till covid-19 prognostiseras
på kommunövergripande nivå utifrån försiktighetsprincipen. Programnämnden
har gjort en första statsbidragsansökan för perioden februari-juli till
Socialstyrelsen för merkostnader för covid-19. Ansökan uppgick till 23,6
miljoner kronor och en andra ansökan kommer att ske under hösten som
prognostiseras uppgå till cirka 12,0 miljoner kronor.
Programområde Social välfärd prognostiserar 2020 en samlad avvikelse mot
budget motsvarande -125,8 miljoner kronor, inklusive intraprenadernas
resultat. Vilket är en stor förbättring jämfört med prognosen i delårsrapport 1.
Prognosen bygger på det ekonomiska utfallet för perioden januari-augusti
2020. Den totala nettokostnaden prognostiseras till 3 380,7 miljoner kronor,
vilket är en ökning med 2,7 procent i jämförelse med bokslut 2019.
Den största delen av den negativa budgetavvikelsen finns inom äldreomsorgen
där Hemvårdsnämnden prognostiserar -70,9 miljoner kronor och
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Vårdboendenämnden -44,7 miljoner kronor. Programnämnden redovisar en
prognostiserad positiv budgetavvikelse om 15,8 miljoner kronor, vilket i
huvudsak beror på minskat köp av verksamhet utifrån covid-19.
Beslutsunderlag

- Delårsrapport med prognos 2, Programnämnd social välfärd, 2020-09-23.
- Delårsrapport med prognos 2, Socialnämnden, 2020-09-17.
- Delårsrapport med prognos 2, Funktionsstödsnämnden, 2020-09-24.
- Delårsrapport med prognos 2, Vårdboendenämnden, 2020-09-22.
- Delårsrapport med prognos 2, Hemvårdsnämnden, 2020-09-22.
- Delårsrapport med prognos 2, Överförmyndarnämnden, 2020-09-22.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2020 antas.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programnämnden föreslår Kommunstyrelsen att minska budgeten för
inventarieinvesteringar ytterligare med 7 895 tkr för 2020.
4. Programnämnden föreslår Kommunstyrelsen att minska budgeten för
fastighetsinvesteringar med 10 500 tkr för 2020.
5. Programdirektören får i uppdrag att följa merkostnader för covid-19 för
programområdet för att under hösten söka statsbidrag hos Socialstyrelsen.
6. Hemvårdsnämnden får i uppdrag att inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för att
uppnå en ekonomi i balans.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall Kommunstyrelseförvaltningens förslag
avseende beslutspunkterna 3 och 5. Martha Wicklund (V) yrkar vidare avslag
på Kommunstyrelseförvaltningens förslag på beslutspunkt 4. Avseende
beslutspunkt 6 yrkar Martha Wicklund (V) avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Hemvårdsnämnden får i
uppdrag att se över sin budget för att räkna på hur nämnden kan ta fram en
mer realistisk sådan och på så vis uppnå en budget i balans.
Ann-Katrine Jondelius (M) bifaller beslutspunkterna men yrkar om att få lämna
in ett särskilt yttrande till protokollet.
Johanna Reimfelt (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
avseende beslutspunkt 5.
Proposition
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Ordförande John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut
avseende beslutspunkterna 1, 2, 3, och 5, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och finner att Programnämnd social
välfärd beslutar enligt detta.
Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende
beslutspunkt 4, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Martha Wicklunds (V) yrkande om avslag. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Sedan finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende
beslutspunkt 6, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Martha Wicklunds (V) yrkande om avslag. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Ann-Katrine Jondelius (M) yrkande om att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd social välfärd bifaller detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2020 antas.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programnämnden föreslår Kommunstyrelsen att minska budgeten för
inventarieinvesteringar ytterligare med 7 895 tkr för 2020.
4. Programnämnden föreslår Kommunstyrelsen att minska budgeten för
fastighetsinvesteringar med 10 500 tkr för 2020.
5. Programdirektören får i uppdrag att följa merkostnader för covid-19 för
programområdet för att under hösten söka statsbidrag hos Socialstyrelsen.
6. Hemvårdsnämnden får i uppdrag att inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för att
uppnå en ekonomi i balans.
7. Ann-Katrine Jondelius (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Johanna Reimfelt (L) och Dennis Junge (L) avstår från att delta i beslutet
avseende beslutspunkterna 1, 2, 3, 4 och 6.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet avseende beslutspunkterna
1 och 2.
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Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet gällande beslutspunkterna 4
och 6 till förmån för sitt eget skriftliga yrkande om avslag och att
Hemvårdsnämnden får i uppdrag att se över sin budget för att räkna på hur
nämnden kan ta fram en mer realistisk sådan och på så vis uppnå en budget i
balans.

§ 112 Statsbidrag för Äldreomsorgslyftet - beslut
Ärendenummer: Sov 594/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har möjlighet att rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen för
att finansiera kostnaden för den tid en anställd inom kommunalt finansierad
vård och omsorg är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller
undersköterska.
För Örebro kommun är det planerat för att genomföra 25 platser till
vårdbiträdesutbildning med start i oktober 2020 och fram till och med maj
2021, och en fortsatt planering för validering till undersköterska eller hel
undersköterskeutbildning för 2021.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Statsbidrag - Äldreomsorgslyftet", 2020-09-15.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Medel motsvarande 1 759 508 kronor rekvireras från Socialstyrelsen för att
finansiera lönekostnader under utbildningstiden.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 113 Ölmbrogårdens kök - beredning
Ärendenummer: Sov 504/2020
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

Köket på Ölmbrogården ska underhållas av fastighetsägaren. Då köket är
gammalt behöver en översyn göras för att se om det i samband med detta går
att ordna en bättre arbetsmiljö, då det i dag finns en del brister.
Varumottagningens dörr är för smal. Det saknas kyl- och frysrum i anslutning
till varumottagningen. De kyl- och frysrum som finns i anslutning till köket är
små och trånga och inte anpassade efter dagens produktion.
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ÖBO får i uppdrag att titta på hur köket kan förbättras ur
arbetsmiljöperspektiv.
Ärendet bereds vid sammanträdet i oktober och återkommer för beslut i
Programnämnd social välfärd vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Beslut förstudiebeställning Ölmbrogårdens kök,
anpassning/ombyggnation", 2020-09-01.
- Behovsbeskrivning Ölmbrogårdens kök.
- Funktionsprogram kök.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 114 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020 information
Ärendenummer: Sov 579/2020
Handläggare: Elin Terenius
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ socialtjänstlagen (SoL) infördes i lagen den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och funktionsstöd. Från och med den 1 juli 2008 infördes samma
rapporteringsskyldighet för beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
En särskild avgift kan enligt samma lagar utdömas för de beslut som inte
verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon
kronor.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Rapporten ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

- "Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader –
kvartal 2, 2020", 2020-09-22.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 115 Nytt förfrågningsunderlag för service LOV - beslut
Ärendenummer: Sov 366/2020
Handläggare: Cecilia Hamp
Ärendebeskrivning

I maj 2020 publicerades ett nytt förfrågningsunderlag avseende
omvårdnadstjänster, (Sov 112/2020). Nya avtal kan träda i kraft tidigast den 2
november 2020. Flera av de ändrade kraven i förfrågningsunderlaget för
omvårdnadstjänster återfinns i förfrågningsunderlaget för servicetjänster.
Enheten för uppföljning föreslår därför att även en revidering av
förfrågningsunderlaget för servicetjänster genomförs avseende dessa krav. De
krav som återfinns i förfrågningsunderlaget föreslår Myndighetsverksamheten
även ska gälla den överenskommelse som finns med kommunala utförare av
servicetjänster, i den mån de är applicerbara.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, "Förfrågningsunderlag LOV servicetjänster och
överenskommelse servicetjänster", 2020-08-25.
- Förfrågningsunderlag.
- Överenskommelse Servicetjänster.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Att föreslagna krav i förfrågningsunderlag gällande valfrihetssystem för
servicetjänster antas från och med 2 november 2020.
2. Att föreslagna förändringar i överenskommelse med kommunala utförare
av servicetjänster antas från och med 2 november 2020.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att LOV:en avslutas och att verksamheterna tas tillbaka i kommunal regi.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha
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Wicklunds (V) yrkande om avslag och att LOV:en avslutas och att
verksamheterna tas tillbaka i kommunal regi.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd social
välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Att föreslagna krav i förfrågningsunderlag gällande valfrihetssystem för
servicetjänster antas från och med 2 november 2020.
2. Att föreslagna förändringar i överenskommelse med kommunala utförare
av servicetjänster antas från och med 2 november 2020.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
skriftliga yrkande om att ärendet avslås i sin helhet och att LOV:en avslutas
och att verksamheterna tas tillbaka i kommunal regi.

§ 116 Överenskommelse med kommunal utförare - Bostad
med särskild service för vuxna - beredning
Ärendenummer: Sov 460/2020
Handläggare: Malin Paulsson
Ärendebeskrivning

För konkurrensutsatt verksamhet inom Programnämnd social välfärd används
en modell för uppföljning av privata och kommunala utförare där grunden är
krav i avtal med privata utförare. För att utförare ska behandlas efter likvärdiga
principer krävs att uppföljning sker på lika villkor.
För drift av bostad med särskild service för vuxna enligt lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har krav på privat utförare
tydliggjorts i avtal med Örebro kommun.
För att tydliggöra att samma krav gäller för den kommunala utföraren som för
den privata utföraren föreslås att en överenskommelse sluts mellan
Programnämnd social välfärd och Funktionsstödsnämnden.
Överenskommelsen föreslås börja gälla från och med den 12 november 2020.
Ärendet bereds vid sammanträdet i oktober och återkommer för beslut i
Programnämnd social välfärd vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Förslag till överenskommelse med kommunal utförare
bostad med särskild service för vuxna", 2020-09-24.
- Överenskommelse med kommunal utförare - Bostad med särskild service för
vuxna, 2020-09-24.
- Powerpointpresentation.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 117 Upphandling IT-stöd inom programområdet information
Ärendenummer: Sov 615/2020
Handläggare: Elisabeth Miles och Per Brogevik
Ärendebeskrivning

Örebro kommun ska erbjuda välfärdstjänster som präglas av trygghet,
värdighet, valfrihet och livskvalitet med individens behov i centrum. Tjänsterna
ska leva upp till medborgarnas krav på kvalitet, delaktighet, insyn och
långsiktighet.
IT-stöd som möjliggör en effektiv hantering och administration och som är
relevanta till de krav och behov som finns i dag och i framtiden, behövs för att
kunna fortsätta leverera kvalitativa tjänster till kommuninvånarna.
Avtal med tre leverantörer av IT-stöd inom Objekt stöd, omsorg och vård
löper ut 2023. Avtalen tecknades för flera år sedan, då krav- och behovsbilden
såg helt annorlunda ut. I dag ställs krav på mobilitet och flexibilitet på ett helt
annat sätt än för bara fem år sedan. Kraven på kommunen att tillhandahålla
information och statistik till olika myndigheter och register har ökat.
Införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) har inneburit svårigheter att
skapa lösningar som blir både administrativt, ekonomiskt och rättssäkert
hållbara.
Eftersom avtalen löper ut finns en möjlighet att göra en omfattande
omvärldsspaning, behovsinventering och kravanalys för att upphandla de
funktioner som verksamheterna inom programområdet anser sig behöva för att
kunna leverera tjänster på ett kvalitativt, effektivt och rättssäkert sätt.
En förstudie som finansieras med 500 000 kronor via Digitaliseringsportföljen,
kommer genomföras under första kvartalen 2021. Syftet med förstudien är att
belysa olika alternativ för dessa avtal, samla ihop krav och behovsbilder samt ta
fram uppdelningar och kostnadsförslag för upphandling och införande.
Upphandlingar av de funktioner som beskrivs i detta dokument kan inte
finansieras inom nuvarande budgetram för IT-stöden. Medel behöver därför
tillskjutas för att kunna genomföra kommande upphandlingar och införanden.
Om detta inte kan genomföras står vi utan avtal för flera av våra IT-stöd
framöver.
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Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Upphandling av it-stöd till verksamheter inom
Programnämnd social välfärd", 2020-09-15.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 118 Beställning till Myndighetsverksamheten - beslut
Ärendenummer: Sov 567/2020
Handläggare: Patrik Jonsson och Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Kommunens Myndighetsverksamhet, som är organiserad inom
Kommunstyrelseförvaltningen, utför myndighetsutövning på uppdrag av
programnämnderna Social välfärd och Barn och utbildning samt
Socialnämnden. För uppdraget utgår ekonomisk finansiering från nämnderna.
Syftet med en central, gemensam Myndighetsverksamhet är att tydliggöra
likställigheten och kommunens förhållande till alla enskilda individer,
kommunens neutralitet i förhållande till utförare och att kunna erbjuda ett
likvärdigt stöd till alla utförare.
Hittills har det dock saknats en tydlig ”beställning” (förväntan) om vad
Myndighetsverksamheten förväntas att leverera till de uppdragsgivande
nämnderna. Ett dokument har tagits fram som avses vara en sådan beställning.
Dokumentet utgår från sju olika områden: myndighetsutövning, uppföljning av
utförande, informationsansvar, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), verksamhetsutveckling,
ekonomisk uppföljning samt programnämndernas uppföljning av
myndighetsverksamheten.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, "Beställning av Myndighetsverksamheten", 2020-04-08.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Beställningen till Myndighetsverksamheten från Programnämnd social välfärd
fastställs.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
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- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 119 Delegationsordningsförändring - beslut
Ärendenummer: Sov 598/2020
Handläggare: Johan Qvist
Ärendebeskrivning

Programnämndens delegationsförteckning uppdateras kontinuerligt och nu
föreslås två justeringar angående delegat för de delegationsbeslut som rör
bistånd i form av plats i dagverksamhet och växelvård enligt 4 kap. 1 § SoL.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, "Förändring av delegationsordning, växelvård och
dagverksamhet", 2020-09-08.
- Delegationsförteckning med föreslagna förändringar.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Delegationsordningen, punkt 9.6 utökas till att gälla
utskrivningssamordnare.
2. Delegationsordningen, punkt 9.13 utökas till att gälla
utskrivningssamordnare.
3. Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 120 Information om covid-19
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Planerare Anders Hedåberg delger Programnämnd social välfärd
nulägesinformation från verksamheten gällande covid-19.
Beslutsunderlag

- Muntlig information.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd.
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
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- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 121 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 104/2020
Ärendebeskrivning

Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp m.fl. sedan förra
sammanträdet anmäls till programnämnden.
Beslutsunderlag

- Inkomna skrivelser augusti-september 2020.
- Månadsrapport Socialnämnden.
- Månadsrapport Funktionsstödsnämnden.
- Protokollsutdrag från Socialnämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 122 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 105/2020
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera beslutanderätten i
vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas
till nämnden och protokollföras.
Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut augusti-september 2020.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
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- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 123 Programdirektörens information
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Programdirektör Patrik Jonsson informerar om att den ekonomiska
uppföljningen av Myndighetsverksamheten kommer att förbättras framöver.
Ett exempel på detta är att ett eventuellt överskott ska återgå till
programnämnden och inte stanna hos Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

- Muntlig information.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 124 Ordförandes information
Handläggare: John Johansson (S)
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärds ordförande John Johansson (S) informerar
om att det första spadtaget för tre gruppbostäder (Vintrosa, Brickebacken och
Gällersta-Gryt) nu har tagits. Han informerar vidare om att en ceremoni har
hållits för att uppmärksamma arbetet med Kornellen.
Beslutsunderlag

- Muntlig information.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 125 Val av ny medlem till Myndighetsutskottet
Ärendebeskrivning

John Johansson (S) föreslår att Johanna Reimfelt (L) ersätter Karolina
Wallström (L) som ledamot i Myndighetsutskottet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
Johanna Reimfelt (L) ersätter Karolina Wallström (L) som ledamot i
Myndighetsutskottet.
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Andringsyrkande

Örebro 2020-10-02

8 EKSAM (Ekonomiskt samverkanscentrum) - beslut

Vi i Vänsterpartiet värnar om de människor som lever under svåra
ekonomiska förhållanden. För att hjälpa dessa människor på bästa
sätt krävs både samordning, kompetens samt möjligheten till en
långsiktig planering. EKSAM bedriver en enormt viktig verksamhet
genom att hjälpa personer med som hamnat i ekonomiskt trångmål
att hitta en lösning. Insatserna som EKSAM gör kan innebära att barn
slipper bli vräkta, personer kan undvika att hamna hos Kronofogden
eller att människor ska slippa bli långvarigt hemlösa. Verksamheten
fyller således en oerhört viktig funktion för kommunens medborgare
som är i behov av hjälp och stöd.
För att EKSAM fortsättningsvis ska ha goda möjligheter att"bedriva
sin viktiga verksamhet så krävs en långsiktighet. Att föreningsstödet
ändrades från att gälla ett år till att gälla under tre år motiverades
med att föreningarna då fick en förbättrad stabilitet samt möjlighet
att våga planera och arbeta långsiktigt. Detta gäller i allra högsta grad
även inom EKSAMs verksamhet då risken finns att värdefull
kompetens kan förloras eller i värsta fall att verksamheten läggs ner.
Därför anser vi i Vänsterpartiet att det är av stor vikt att
förlängningen av det ideburna offentliga partnerskapet med EKSAM
förlängs på ett sådant sätt att verksamheten har goda
förutsättningar att bedriva sitt arbete långsiktigt.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

Programdirektören får i uppdrag att överenskomma om en
förlängning av det ideburna offentliga partnerskapet med
EKSAM med 3 år till och med 2024-04-30.

Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här skrivelsen
betraktas som en reservation.

Vänsterpartiet

Yrkande från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet -Ärende 9 Bostad Först

1.

Bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag på punkt 1.

2.

IOP med Verdandi om Bostad Först förlängs t.o.m 2021-09-30 och föreningen erhåller
samma belopp som tidigare år, 2 419 044 kronor.
Avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag på punkt 3.

3.

Datum: 2020-10-02

Ändringsyrkande

Programnämnd Social välfä rd

9. Bostad Först - beslut

Vi i Vänsterpartiet värnar om de människor som lever under utsatta
förhållanden. För att hjälpa dessa människor på bästa sätt krävs både stabilitet,
kompetens samt möjligheten till en långsiktig planering. Bostad Först är en
verksamhet som gör en viktig insats genom att hjälpa personer som står väldigt
långt från bostadsmarknaden och har små möjligheter att ta sig in på denna
marknad utan samhällets hjälp. Ofta rör det sig om personer med exempelvis
långvarigt missbruk, psykisk ohälsa eller båda delarna. En del av kommunens
uppgift innebär att hjälpa dessa medborgare att komma på fötter igen.
Att bli kvitt ett långvarigt missbruk kan vara oerhört svårt för en människa som
saknar bostad. Att få en bostad när det finns ett långvarigt missbruk och/eller
svår psykisk ohälsa med i bilden kan visa sig vara en omöjlighet vilket gör att
dessa människor är fast i ett slags moment 22. Bostad Först besitter en stor
kompetens som behövs i arbetet med att hjälpa dessa människor.
Verksamheten fyller således en oerhört viktig funktion för kommunens
medborgare som är i behov av hjälp och stöd. Vänsterpartiet anser att de
behöver få möjlighet att planera och bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt
sätt.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

godkänna punkt 1 angående avslag på ökat stöd för att utöka
verksamheten

Att

ändra punkt 2 till att förlänga ideburet offentligt partnerskap
med Verdandi med tre år, istället för styrets förslag på ett år,
så att verksamheten Bostad Först kan utforma verksamheten
långsiktigt.

Att

bifalla S, C och Kd:s förslag på punkt 3.

Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här skrivelsen betraktas som en
reservation.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

M
Särskilt yttrande
Ärende: Delårsrapport med prognos 2 2020
Ärendenummer: SOV 481/2020
kommun

Programnämnd Sov

Örebro

2020-10-02

Delårsrapport 2 med prognos
Programnämnd social välfärds verksamheter är på grund av pandemin hårt ansatt, och
kommer så vara under en tid.
Den ekonomiska prognos som presenteras i delårsrapporten är borträknat Covid-19,
visar tyvärr att politiska prioriteringar och beslutade inte ger önskad effekt. Rapporten
visar att delar av beslutade effektiviseringar inte kan realiseras av förvaltningarna.
Inom programområdet finns endast en nämnd som inte visar på stora underskott. Det
är bekymmersamt.
Bekymmersamt är också att fattade politiska beslut inte realiseras på de grunder som
nämnden beslutat. Beslut om hyresjusteringar skulle ge en ekonomisk helårseffekt på
20 miljoner kronor men landar på 4 miljoner kronor i hal vårseffekt.
På grund av rådande pandemi har det nödvändiga arbetet med
struk·turförändringsprograrornet stått stilla och även i denna delårsrappo1t ges
beskedet att arbetet med att nå en budget i balans inte kunnat realiseras. Det bör dock
klargöras all viss ekonomisk effekt gjorts. Dock är underskotten inom LOV
hemvården så pass stora att den ekonomiska hämtningen inte är tillräcklig för att
något mål ska vara uppfyllt.
För Moderaternas g1u11p i J}l'Og1·amnämnd social välfärd

Emelie Jaxell (M)

Datum: 20 20-10-02
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

10. Delårsrapport 2 med helårsprognos 2020 - beslut

Vänsterpartiet har för 2020 lagt ett eget budgetförslag som skiljer
sig från styrande partiers. Då beslutspunkterna gällande fastställande
och överlämnande av delårsrapporten inte är baserade på
Vänsterpartiets budget kan vi inte heller ta ansvar för det rådande
ekonomiska läget eller ställa oss bakom dem. Hade vår budget varit
gällande hade delårsrapporten sett helt annorlunda ut. Vi
deltar därför inte i beslutet avseende punkt 1 och 2.
I Vänsterpartiets förslag till budget Ett Örebro För Alla så har vi, till
skillnad mot styrande partier, valt att inte skära ner på finansieringen
till de olika nämnderna inom programområde social välfärd. I och med
det finns det inte heller några effektiviseringskrav för respektive
nämnd. Vi anser inte att nedskärningar i verksamheten kommer att
bidra till att de blir mer kostnadseffektiva. Istället kommer de att
bidra till en lägre kvalitet och en osäker och mera pressad situation
för medarbetare och en ökad instabilitet i organisationen.
Vi ställer oss kritiska till den föreslagna minskade budgeten för
fastighetsinvesteringar avseende flytt av hus i enskilt läge. Det finns
flertalet faktorer, så som närhet till mataffärer och förbindelser, att ta
hänsyn till vid flytt eller nybyggnation av hus i enskilt läge. Vi befarar
att flytten av de aktuella husen kommer att innebära större
utmaningar och kostnader om man skjuter det på framtiden. Vi yrkar
därför avslag på beslutspunkt 4.
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att Hemvård nämnden får
kontroll över kostnaderna, vilket inte går med dagens omfattande
privatiseringar. Kontroll och insyn är viktiga delar för en ekonomi i
balans, men också för att komma till rätta med de strukturella
problem som privatiseringarna skapat. Privatiseringarna bidrar till
en ryckig och svårplanerad organisation i ständig förändring där
personalen slits ut eller väljer en annan arbetsgivare än kommunen.
Vi kan inte gå med på ytterligare nedskärningar när
Hemvårdsnämnden redan går på knäna med stora ekonomiska
underskott. Vi ser inte att nedskärningarna kommer att ha några
positiva ekonomiska effekter, de riskerar istället att leda till
strukturella problem som fördyrar verksamheterna i längden. Vi
lämnar därför ett eget yrkande avseende beslutspunkt 6.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Datum: 2020-10-02
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

Att

Deltar ej i beslutet avseende punkt 1 och 2 då
delårsrapporten ej är baserad på Vänsterpartiets
budget.

Att

Bifalla punkt 3.

Att

Avslå punkt 4.

Att

Bifalla punkt 5.

Att

Hemvård nämnden får i uppdrag att se över sin budget
för att räkna på hur nämnden kan ta fram en mer
realistisk sådan och på så vis uppnå en budget i balans.

Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här skrivelsen
betraktas som en reservation.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Datum: 2020-10-02
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

14. Nytt förfrågningsunderlag för service LOV - beslut

Kostnaderna för privatiseringarna i välfärden fortsätter att öka. De
har blivit en mycket dyr affär för skattebetalarna och samtidigt
inneburit en fruktansvärd påfrestning för kommunens personal.
Örebro kommun behöver lite ordning och reda i välfärden, inte mer av
samma röriga privatiseringsexperiment. Vi anser därför att den delen
av äldreomsorgen som är utlagt på LOV tas tillbaka i kommunal regi.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

ärendet avslås i sin helhet.

Att

LOV:en avslutas och att verksamheten tas tillbaka i
kommunal regi.

Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här skrivelsen
betraktas som en reservation.

Vänsterpartiet

