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§ 3 Personligt ombud – ansökan för år 2021 - Beslut
Ärendenummer: Sov 104/2021
Handläggare: Arianne Axewill
Ärendebeskrivning

Verksamheten Personligt ombud regleras i regeringens förordning (2013:522)
om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med Personligt ombud
för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Efter beslut i Kommunstyrelsen Ks 238/2013 daterad 2013-12-17 om
förändrad förvaltningstillhörighet överfördes verksamheten personligt ombud
från Kultur- och medborgarnämnden till Vård- och omsorgsnämnd väster
2014-01-01, då ett krav för att erhålla statsbidrag är tillhörighet till
socialtjänsten. Verksamheten har sedan 2019 övergått till Hemvårdsnämnden.
Förvaltningen föreslår programnämnd att ansökan för fortsatt statsbidrag för
personligt ombud till 2021 godkänns. Ansökan skall lämnas in till Länsstyrelsen
i Örebro län senast 2021-03-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-01-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud godkänns
och skickas till Länsstyrelsen i Örebro län.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 4 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS
kvartal 3 2020 - Beslut
Ärendenummer: Sov 713/2020
Handläggare: Elin Terenius
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd och Socialnämnden är enligt 16 kap 6 f – h §§
Socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-h §§ Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) skyldiga att kvartalsvis rapportera de beslut om
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och insats enligt 9 § LSS som inte verkställts inom
tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat längre än tre månader.
Rapporteringen ska lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunens revison och kommunfullmäktige. I rapporten ska det framgå:
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•
•
•
•

vilken typ av bistånd som beslutet gäller,
tidpunkt för beslutet,
hur lång tid som gått sedan beslutet togs,
en kortfattad beskrivning av skälen för dröjsmålet.

En särskild avgift kan enligt samma lagar utdömas för de beslut som inte
verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst en
miljon kronor.
Beslutsunderlag

Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader,
kvartal 3 2020
Förteckning över ej verkställda beslut kvartal 3, 2020
Tilläggsyrkande från Martha Wicklund (V)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar i tillägg till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
att ansvariga förvaltningar redogör för vilka åtgärder som kan vidtas för att
tillgodose behovet av öppenvård till barn samt bostad med särskild service och
att ansvarig förvaltning återrapporterar åtgärdsplan för programnämnden.
John Johansson (S) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Emelie Jaxell (M), Johanna Reimfelt (L) och Stina Ståhl (MP) yrkar bifall till
Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) ställer först Martha Wicklunds (V) m.fl.
tilläggsyrkande om att ansvariga förvaltningar redogör för vilka åtgärder som
kan vidtas för att tillgodose behovet av öppenvård till barn samt bostad med
särskild service och att ansvarig förvaltning återrapporterar åtgärdsplan för
programnämnden under proposition och finner att programnämnden beslutar
att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att programnämnden
beslutar enligt detta.
Votering
Martha Wicklund (V) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall till
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag och nej-röst innebär bifall till Martha
Wicklunds (V) m.fl. tilläggsyrkande.
Ja-röster lämnas av John Johansson (S), Anna Andersson (KD), Annika
Tholster (C), Fisun Yavas (S), Frederick Axewill (S), Jenny Thor (S), Pell Uno
Larsson (S) och Carina Toro Hartman (S).
Nej-röster lämnas av Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Martha
Wicklund (V), Ann-Katrine Jondelius (M), Anders Brandén (M) och Stina Ståhl
(MP).
David Larsson (SD) avstår från att delta i voteringen.
Ordföranden finner att programnämnden med resultatet 8 ja-röster och 6 nejröster beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation

Martha Wicklund (V), Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Ann-Katrine
Jondelius (M), Anders Brandén (M) och Stina Ståhl (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande om att ansvariga
förvaltningar redogör för vilka åtgärder som kan vidtas för att tillgodose
behovet av öppenvård till barn samt bostad med särskild service och att
ansvarig förvaltning återrapporterar åtgärdsplan för programnämnden.

§ 5 Förlängning av habiliteringsersättning - Beslut
Ärendenummer: Sov 124/2021
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

2020-11-25 fattade ordföranden för Programnämnd social välfärd beslut om
att habiliteringsersättning betalas ut på lika villkor som smittbärarpeng om en
person på en gruppbostad konstaterats smittad i Covid-19. Ordförandebeslutet
gäller fram till 28 februari 2021 och behöver nu förlängas.
Förslaget är att förlänga beslutet om habiliteringsersättning på lika villkor som
smittbärarpeng till 2021-06-30.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-01-27
Tilläggsyrkande från Johanna Reimfelt (L) och Emelie Jaxell (M)
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Habiliteringsersättning betalas ut på lika villkor som smittbärarpeng om en
person på en gruppbostad konstateras smittad i Covid-19 till samtliga boende
på adressen. Ersättningen utgår enligt den planerade närvaron. Beslutet gäller
fram till 2021-06-30.
Yrkande

Emelie Jaxell (M) tillsammans med Johanna Reimfelt (L) yrkar att
habiliteringsersättning betalas ut om närvaron på daglig verksamhet inte kan
fullföljas på grund av utebliven färdtjänst.
John Johansson (S), David Larsson (SD) och Martha Wicklund (V) yrkar bifall
till Emelie Jaxells (M) och Johanna Reimfelts (L) yrkande.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tilläggsyrkande från
Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) med fler och att programnämnden
beslutar enligt detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Habiliteringsersättning betalas ut på lika villkor som smittbärarpeng om
en person på en gruppbostad konstateras smittad i Covid-19 till
samtliga boende på adressen. Ersättningen utgår enligt den planerade
närvaron. Beslutet gäller fram till 2021-06-30.
2. Habiliteringsersättning betalas ut om närvaron på daglig verksamhet
inte kan fullföljas på grund av utebliven färdtjänst.

§ 6 Förlängning av förändrade öppettider på daglig
verksamhet - Beslut
Ärendenummer: Sov 125/2021
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

2020-11-25 fattade ordförande för Programnämnd social välfärd beslut om att
utförare av daglig verksamhet kan anpassa sina öppettider i syfte att inte belasta
kollektivtrafik under rusningstid samt för att minska smittspridningen i
samband med dessa resor. Ordförandebeslutet gäller till och med 28 februari
2021 och behöver nu förlängas. Detta med anledning av den fortsatta
smittspridningen av covid-19 i samhället samt att Folkhälsomyndighetens
rekommendationer att undvika resor i kollektivtrafik kvarstår.
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Förslaget är att förlänga beslutet om förändrade öppettider till 2021-06-30.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-01-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Samtliga utförare av daglig verksamhet har fortsatt möjlighet att frångå
de öppettider som sedan tidigare är reglerade i avtal och
överenskommelse.
2. Öppettiderna får fortsatt frångås i syfte att minska belastningen på
kollektivtrafik i rusningstid.
3. Beslutet förlängs och gäller till och med 30 juni 2021.
4. Beslutet kan komma att förlängas ytterligare med anledning av fortsatta
anpassningar gällande kollektivtrafiken.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar tillägg om att utreda vilka konsekvenser de
förändrade öppettiderna får för deltagarna i daglig verksamhet och att
utvärdera vilka konsekvenser de förändrade öppettiderna har haft för
deltagarna i daglig verksamhet när verksamheten återgår till ordinarie
arbetstider.
John Johansson (S) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tilläggsyrkande
från Martha Wicklund (V) och att programnämnden beslutar enligt detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Samtliga utförare av daglig verksamhet har fortsatt möjlighet att frångå
de öppettider som sedan tidigare är reglerade i avtal och
överenskommelse.
2. Öppettiderna får fortsatt frångås i syfte att minska belastningen på
kollektivtrafik i rusningstid.
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3. Beslutet förlängs och gäller till och med 30 juni 2021.
4. Beslutet kan komma att förlängas ytterligare med anledning av fortsatta
anpassningar gällande kollektivtrafiken.
5. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka
konsekvenser de ändrade öppettiderna får för deltagarna i daglig
verksamhet.
6. När verksamheten återgår till ordinarie öppettider får
Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera vilka
konsekvenser de förändrade öppettiderna har haft för deltagarna i
daglig verksamhet.

§ 7 Förlängning av daglig verksamhet på distans - Beslut
Ärendenummer: Sov 126/2021
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

I september 2020 beslutades att möjligheten finns för alla utförare att erbjuda
daglig verksamhet på distans. Beslutet sträcker sig till och med 31 januari 2021.
Under hösten 2020 skedde en ökad smittspridning av Covid-19 vilket ledde till
införandet av lokala och nationella restriktioner. Med anledning av de lokala
och nationella restriktioner samt påtalat behov av utförare att kunna anpassa
sin verksamhet utökades målgruppen till att även infatta individer som bor i
grupp- och servicebostad. Tidsperioden förlängdes även till och med den 28
februari 2021.
Daglig verksamhet på distans är en möjlighet för individer, som tillhör
riskgrupp och har oro för smitta, att fortsatt kunna medverka i sin
sysselsättning samt en möjlighet för utförare att anpassa sin verksamhet för att
begränsa smittan.
Med anledning av den fortsatta pandemin med fortsatta restriktioner föreslås
att förlänga tiden för utförare att erbjuda möjligheten daglig verksamhet på
distans till och med 30 juni 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-01-25
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Möjligheten till daglig verksamhet på distans förlängs till och med 30
juni 2021.
2. Utföraren ansvarar för att bedöma om tätare uppföljning är aktuellt för
att säkerställa att tillräckligt stöd utförs utifrån behov, att insatsen kan
tillgodogöras i digital form och att planering och målplan följs.
3. Särskilda villkor för daglig verksamhet på distans finns i bilagd
tjänsteskrivelse.
Yrkande

John Johansson (S) yrkar tillägg om att Kommunstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att utreda om daglig verksamhet på distans bör permanentas.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tilläggsyrkande från John
Johansson (S) om att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda
om daglig verksamhet på distans bör permanentas och att programnämnden
beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Möjligheten till daglig verksamhet på distans förlängs till och med 30
juni 2021.
2. Utföraren ansvarar för att bedöma om tätare uppföljning är aktuellt för
att säkerställa att tillräckligt stöd utförs utifrån behov, att insatsen kan
tillgodogöras i digital form och att planering och målplan följs.
3. Särskilda villkor för daglig verksamhet på distans finns i bilagd
tjänsteskrivelse.
4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda om daglig
verksamhet på distans bör permanentas.
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§ 8 Förstudie av gruppbostad i Garphyttan - Beslut
Ärendenummer: Sov 40/2021
Handläggare: Sandra Victorén
Ärendebeskrivning

Kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad med särskild service och
boende med särskilt stöd till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL). Bostad med särskild service finns som
gruppbostad och servicebostad.
Öbo omsorgsfastigheter AB föreslås få i uppdrag att ta fram en förstudie
gällande en gruppbostad om sex lägenheter på fastigheten Garphyttan 5:13.
Gruppbostaden ska byggas enligt den av programnämnden beslutade
standardmodellen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-01-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Öbo omsorgsfastigheter AB
teckna förstudieavtal gällande en gruppbostad på fastigheten Garphyttan 5:13.
2. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på utformning,
plan för genomförande, tidsplan samt kostnad.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 9 Tillsynsrapport 2020 - Beslut
Ärendenummer: Sov 1061/2019
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har beslutat att genomföra tillsyn inom
ekonomiområdet och verksamhetsområdet. Programnämnden har inte ansvar
för någon anställd personal och därför utgår detta område från tillsynen.
Utifrån fastställd tillsynsplan har granskning skett av:
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•

Finns brist på kommunikation och styrning mellan
Programnämnden och måltidsenheten (Bou,
Grundskolenämnden)
Granskningen visar att det finns större brister, men de är väl kända
inom organisationen och åtgärder för att komma till rätta med bristerna
är identifierade, kommunicerade och påbörjade.

•

Finns det för få korttidsplatser och vårdboendeplatser så
kommunen riskerar betalningsansvar till Regionen?
Granskningen visar att det finns lindriga brister som behöver åtgärdas.

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tillsynsrapport för 2020 fastställs och överlämnas till
Kommunstyrelsen och revisorerna.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta med de
åtgärdsförslag som anges för respektive granskningsområde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 10 Tillsynsplan 2021 - Beslut
Ärendenummer: Sov 859/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnden har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan för
internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll. En
riskanalys har genomförts med programnämndens presidium ett
granskningsområde har sedan valts ut inom området ekonomi och område
verksamhet. Då nämnden inte ansvarar för någon anställd personal utgår
granskningen inom område personal.
•
•

Hur säkerställs beredskap genom avtal med fristående utförare
för att säkerställa kvalitet och säkerhet i egenskap av särskild
händelse?
Periodiseras intäkter och kostnader på rätt redovisningsperiod?
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Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2021
Riskanalys genomförd av Programnämndens social välfärds presidium 202012-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
•

Tillsynsplan för internkontroll 2021 fastställs och överlämnas till
programdirektör för verkställande.

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 11 Programplan med budget 2021 - Beslut
Ärendenummer: Sov 652/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Befolkningen i Örebro kommun både ökar och blir allt äldre, samtidigt som
samhället är i ständig förändring så ökar också behoven. Inflödet av ärenden
och behovet av olika typer av sociala insatser och placeringar ökar.
Programområdet har en utmaning i att möte de ökade volymerna med
förebyggande och effektiva lösningar för att säkra en långsiktig hållbar
utveckling och god ekonomisk hushållning. Programnämndens roll är att skapa
förutsättningar för att säkra tillgång till kvalitativa sociala välfärdstjänster.
Den pågående Coronapandemin har stor påverkan på programområdets
nämnder. Den direkta påverkan består av vården och omsorgen av misstänktoch konstaterad Coronasmittade individer.
Inom programområdet behöver budgetföljsamheten öka och därmed
Driftsnämndernas anpassning till gällande ekonomiska förutsättningar. Dels
för att uppnå en budget i balans, men också för att kunna möta de
demografiska utmaningar där kommunens intäkter inte ökar i samma takt som
behoven av sociala välfärdstjänster de kommande åren.
Ökad konkurrens om arbetskraften och en åldrande befolkning, som gör att
behoven av välfärdstjänster ökar, gör att kompetensförsörjningen är en
utmaning de kommande åren. Kompetensförsörjningen behöver säkras,
exempelvis genom att göra välfärdsyrkena mer attraktiva.
Det ekonomiska bokslutet 2020 för programområdet visar på en negativ
avvikelse med -50,1 mnkr i jämförelse med budgetramen. I jämförelse med
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bokslutet 2019 är det en förbättring med ca 90 mnkr. Covid-19 har haft
omfattande ekonomiska effekter i programområdet både i form av statsbidrag
och minskad efterfrågan av välfärdstjänster.
Beslutsunderlag

Programplan med budget 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2021 för Programnämnd social välfärd
fastställs under förutsättning att Programnämnden erhåller
tilläggsanslag för riktat statsbidraget till vård- och omsorg motsvarande
54 mnkr, erhåller tilläggsanslag för indexuppräkningar samt erhåller
tilläggsanslag för lönekompensation 2021 från Kommunstyrelsen.
2. Direktiv 2021 avseende åtagande och ekonomiska ramar till
driftsnämnderna fastställs.
3. Habiliteringsersättningen för 2021 utgår för halvdag med 40 kr och 60
kr för heldag, samma nivå som föregående år.
4. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en
långsiktig plan för att minska nettokostnadsavvikelsen utifrån de
identifierade verksamhetsområdena som har tagits fram i den
ekonomiska genomlysningen av programområdets verksamhet.
Återrapportering ska ske till Programnämnden.
5. Programdirektören får i uppdrag att följa upp de två identifierade
områdena inom vård- och omsorgs vårdkedja med potential till
minskade timmar av omvårdnad inom hemvården. Återrapportering
ska ske till Programnämnden i maj och i oktober.
6. Programplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till beslutspunkt 1, 2, 4, 5 och 6 samt bifall
till beslutspunkt 3.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag 1,2 och 6 samt bifall till beslutspunkt 3,4 och
fem 5. Emelie Jaxell (M) yrkar även att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
en ny programplan med utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro
kommun 2021 och att ge programdirektören i uppdrag att påbörja arbetet med
att se över förutsättningarna för att införa LOV med enbart externa aktörer.
David Larsson (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 1, 2, 3 och 6 samt bifall till
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beslutspunkt 4 och 5.
Johanna Reimfelt (L) yrkar avslag till beslutspunkt 1, 2, 4, 5 och 6 samt bifall
till beslutspunkt 3. Johanna Reimfelt (L) yrkar även att Liberalernas lagda
budget för 2021 i Kommunfullmäktige med följande ramjusteringar antas.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) hanterar de olika inkomna yrkandena som
egna fristående yrkanden och finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds (V)
yrkande om avslag till beslutspunkt 1, 2, 4, 5 och 6 samt bifall till beslutspunkt
3, Emelie Jaxells (M) yrkande om avslag 1,2 och 6 samt bifall till beslutspunkt
3,4 och fem samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny programplan
med utgångspunkt i Moderaternas budget för Örebro kommun 2021 och att ge
programdirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att se över
förutsättningarna för att införa LOV med enbart externa aktörer, David
Larsson (SD) yrkande om avslag till beslutspunkt 1, 2, 3 och 6 samt bifall till
beslutspunkt 4 och 5 samt Johanna Reimfelt (L) yrkande om avslag till
beslutspunkt 1, 2, 4, 5 och 6 samt bifall till beslutspunkt 3 samt även att
Liberalernas lagda budget för 2021 i Kommunfullmäktige med följande
ramjusteringar antas.
Ordföranden behandlar förslagen var och ett för sig och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programplan med budget 2021 för Programnämnd social välfärd
fastställs under förutsättning att Programnämnden erhåller
tilläggsanslag för riktat statsbidraget till vård- och omsorg motsvarande
54 mnkr, erhåller tilläggsanslag för indexuppräkningar samt erhåller
tilläggsanslag för lönekompensation 2021 från Kommunstyrelsen.
2. Direktiv 2021 avseende åtagande och ekonomiska ramar till
driftsnämnderna fastställs.
3. Habiliteringsersättningen för 2021 utgår för halvdag med 40 kr och 60
kr för heldag, samma nivå som föregående år.
4. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en
långsiktig plan för att minska nettokostnadsavvikelsen utifrån de
identifierade verksamhetsområdena som har tagits fram i den
ekonomiska genomlysningen av programområdets verksamhet.
Återrapportering ska ske till Programnämnden.
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5. Programdirektören får i uppdrag att följa upp de två identifierade
områdena inom vård- och omsorgs vårdkedja med potential till
minskade timmar av omvårdnad inom hemvården. Återrapportering
ska ske till Programnämnden i maj och i oktober.
6. Programplan med budget 2021 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrande om avslag till beslutspunkt 1, 2, 4, 5 och 6 samt bifall till beslutspunkt 3.
Emelie Jaxell (M), Ann-Katrin Jondelius (M) och Anders Brandén (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Emelie Jaxells (M) yrkande
om avslag 1,2 och 6 samt bifall till beslutspunkt 3,4 och fem samt att
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny programplan med utgångspunkt i
Moderaternas budget för Örebro kommun 2021 och att ge programdirektören
i uppdrag att påbörja arbetet med att se över förutsättningarna för att införa
LOV med enbart externa aktörer.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag till beslutspunkt 1, 2, 3 och 6 samt bifall till
beslutspunkt 4 och 5.
Johanna Reimfelt (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag till beslutspunkt 1, 2, 4, 5 och 6 samt bifall till beslutspunkt
3 samt även att Liberalernas lagda budget för 2021 i Kommunfullmäktige med
följande ramjusteringar antas.

§ 12 Välfärdsteknik - Statsbidrag för äldreomsorg-teknik,
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus - Beslut
Ärendenummer: Sov 870/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Staten och Sveriges Kommuner och regioner har ingått i en överenskommelse
om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.
Överenskommelsen är en satsning på digitalisering och välfärdsteknik i
kommuner i enlighet med regeringens budgetproposition 2020. Satsningen
kommer att fortgå under 2020 - 2022 under förutsättning att riksdagen beslutar
om regeringens budgetproposition för åren 2021 och 2022.
Det finns ett stort intresse bland kommunerna att öka användningen av
välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter men också stora
utmaningar.
Örebro kommun har möjlighet att rekvirera 2 057 404 kr för 2021, medlen är
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fördelade efter en fördelningsnyckel baserat på antal personer som är 80 år
eller äldre i kommunen.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om välfärdsteknik med de äldre i fokus
Tjänsteskrivelse, 2021-01-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1.

2 057 404 kr rekvieraras från Kammarkollegiet.

2. Programdirektören får i uppdrag att fördela medlen.
3. Programdirektören får i uppdrag att återkomma till programnämnden
och redovisa hur medlen har använts i verksamheten.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 13 Attestförteckning 2021 - Beslut
Ärendenummer: Sov 3/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR ska
den ekonomiska redovisningen ske enligt god redovisningssed och att en
tillräcklig ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen. Kommunen ska
kännetecknas av god affärssed och god betalningsmoral. Nämnden har ett
helhetsansvar för den interna kontrollen respektive ansvarsområde.
Den som attesterar en verifikation är rättsligt ansvarig för sin handling och ska
se till att det finns underlag som stryker verifikationer eller bifoga detta så att
den blir komplett.
I kommunens Redovisningsriktlinje, Attester, Ks 1673/2019 regleras ansvar
och rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden
ges ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla
en aktuell förteckning över utsedda attestanter.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika
konsekvenser utifrån perspektivet genus, barn, mångfald., klimat oh folkhälsa.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-01-07
Attestförteckning 2021
Bilaga Attestinstruktion
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programdirektören samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR
inom programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår
delegeras till programdirektör.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 14 Patientsäkerhetsberättelse 2020 - Beslut
Ärendenummer: Sov 574/2020
Handläggare: Cecilia Lundberg, Hanna Schwager
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd beslutade om följande målområden för
verksamheterna att förbättra och utveckla under 2020 som ett led i att stärka
patientsäkerheten:
•
•
•
•

Hälso- och sjukvårdsansvar – tydliggöras för ledningsfunktioner
Hälso- och sjukvårdsprocessen – tydliggöras för legitimerade och
chefer
Systematiskt kvalitetsarbete – öka kunskapen och utveckla arbetssätt
Kompetensstyrning och kompetensutveckling – behov av strategi och
struktur

Det har genomförts ett antal aktiviteter inom varje målområde som beskrivs i
berättelsen. Det finns fortfarande brister i beslutsprocesser där man inte alltid
tar hänsyn till identifierade konsekvenser för patientsäkerheten eller där
funktioner med reglerat ansvar för hälso- och sjukvården inte blir involverade.
Det finns även behov av att skapa en struktur som möjliggör
multiprofessionellt samarbete, ett område som behöver prioriteras kommande
år.
Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2020, 2021-01-15
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1.
2.
3.
4.

Anta patientsäkerhetsberättelsen 2020.
Anta mål och strategi 2021.
Följa upp konsekvenser på patientsäkerheten på grund av covid-19.
Övergripande strategi för en ökad patientsäkerhetskultur i Örebro
2021-2024 ska tas fram.

Nämndens behandling

Övergripande strategi för en ökad patientsäkerhetskultur i Örebro 2020-2024
ska tas fram.
Yrkande

Johanna Reimfelt (L) och Emelie Jaxell (M) yrkar att programnämnden får en
återrapportering av patientsäkerhetsarbetet innan sommaren 2021.
John Johansson (S) och Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Johanna Reimfelts
(L) yrkande.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tilläggsyrkande från
Johanna Reimfelt (L) och Emelie Jaxell (M) och att programnämnden beslutar
enligt detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Anta patientsäkerhetsberättelsen 2020.
2. Anta mål och strategi 2021.
3. Följa upp konsekvenser på patientsäkerheten på grund av covid-19.
4. Övergripande strategi för en ökad patientsäkerhetskultur i Örebro
2021-2024 ska tas fram.
5. Patientsäkerhetsarbetet ska återrapporteras till programnämnden senast
under nämndens sammanträde i juni.
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§ 15 Information om läget med Covid-19
Ärendenummer: Sov 169/2021
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
Det finns för närvarande ett antal smittade inom hemvården, men det har skett
en kraftig nedgång inom vård- och omsorgsboende av antalet smittade.
Troligen finns det en koppling mellan nedgången i antal smittade och den
pågående vaccineringen.
Det är fortfarande ganska många medarbetare som smittas, men sjukfrånvaron
från driftnämnderna ligger i linje med ett år tillbaka förutom Socialnämnden
som har en lägre sjukfrånvaro.
Det syns ingen överdödlighet inom vård och omsorg över helåret, även om
vissa månader haft högre dödlighet.
Örebro kommuns personal har i dagsläget administrerat 6000 doser varav 2400
dos två.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 17 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 131/2021
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

Ekonomisk månadsrapport november 2020 Funktionsstödsnämnden
Beslut från KF: Riktlinjer för egenavgift för stöd- och hjälpinsatser
Beslut från KF: Dagvårdsavgifter
Revisionsrapport Uppföljning av HVB-hem och familjehem
Sammanfattning av ny pandemilag
Gångstrategi Örebro kommun
Kvartalsrapport boendesamordning oktober-december
Revisionsrapport HVB-hem och familjehem
Sammanställning av nya pandemilagen
Registrerade ärenden 2020-11-25 till 2021-01-28
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Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 18 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 132/2021
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.
Presidium ägde rum 22 januari 2021.
Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut 2020-11-25 till 2021-01-28
Bilaga med sammanställning SoL, LSS och avgift
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 19 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 133/2021
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om följande ärenden:
Sov 741/2020 A-omsorg - förekommen anledning
Sov 742/2020 Good Service - uppföljning på förekommen anledning
Sov 743/2020 AK Assistans AB - uppföljning av serviceavtal på förekommen
anledning
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Programdirektören har även avslagit ansökan från 24/7 Tillsammans AB
gällande omvårdnadstjänster eftersom de inte uppfyller kraven.
Programdirektören har också godkänt Aspen Veterana och Skövde omsorg AB
inom omvårdnadstjänster.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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