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Programnämnd social välfärd 
 
Datum: 2021-05-06 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Presidiet i Sessionssalen, Rådhuset. Övriga ledamöter på distans 

via Microsoft Teams. 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Anna Andersson (KD) 
Johanna Reimfelt (L) 
Annika Tholster (C) 
Emelie Jaxell (M) 
Fisun Yavas (S) 
Frederick Axewill (S) 
Jenny Thor (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Carina Toro Hartman (S) §§ 64-77 
Martha Wicklund (V) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Anders Brandén (M) 
Stina Ståhl (MP) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elvy Wennerström (S) Ersätter Carina Toro Hartman §§ 78-

82 
 
Närvarande ersättare 
Marie Montin (S) 
Gunhild Wallin (C) 
Tina Fingal Swens (C) 
Sara Maxe (KD) 
Ingemar Savonen (V) 
Bjarne Svantesson (M) 
Dennis Junge (L) 
Tony Marogi (SD) 
 
Övriga 
Patrik Jonsson Programdirektör 
Liselott Bergqvist Planerare 
Naemi Andersson Enheteschef 
Tina Karlsson Enhetschef 
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Urban Svensson Verksamhetschef 
Andreas Johansson Ensolution AB 
Ingrid Magnusson Projektledare 
Sandra Ressem Enhetschef 
Liselott Bergqvist Planerare 
Lisa Hedbrant Planerare 
Elin Terenius Planerare 
Helena Hasslert Lokalstrateg 
Birgitta Palmér Programekonom 
Anders Hedåberg Planerare 
 
Paragraf 64–68 och 71–82 
 
 
 
 
Joel Larsson, sekreterare 
 
 
John Johansson (S), ordförande 
 
 
 
 
Stina Ståhl (MP), justerare 
 
Digitalt justerat.  
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§ 64 Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
Emelie Jaxell (M) anmäler en övrig fråga huruvida semestervikarier kommer att 
erbjudas vaccinering. 
 
Ann-Katrine Jondelius (M) anmäler en övrig fråga om det finns några siffror på 
antalet anställda som valt att inte vaccinera sig. 
 
Frågorna kommer att behandlas senare under mötet under punkten 
"Information om läget med Covid-19". 

§ 65 Athena HVB - Information 
Ärendenummer: Sov 272/2021 
Handläggare: Naemi Andersson, Urban Svensson och Tina Karlsson 14:05-
14:20 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information på sammanträdet om Athena HVB. Athena är ett nytt 
internt HVB-hem med inriktning funktionsnedsättning som öppnats inom 
Socialnämnden i samverkan med Funktionsstödsnämnden. Boendet tar emot 
totalt åtta unga som annars skulle haft extern insats. 

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

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 66 Ekonomisk genomlysning av verksamheterna inom 
social välfärd - information 
Ärendenummer: Sov 199/2021 
Handläggare: Andreas Johansson 

Ärendebeskrivning 
Programområde Social välfärd har i flera år haft stora underskott i förhållande 
till budget. Underskottet har främst funnits inom Hemvården, men även inom 
andra nämnder/områden. Flera verksamheter har också haft en relativt stor 
nettokostnadsavvikelse, vilket innebär att även om verksamheterna haft en 
budget i balans så är ändå kostnaden högre än den förväntas vara utifrån 
kommunens strukturella faktorer. En positiv (+) nettokostnadsavvikelse 
innebär att verksamheten kostar mer än den kan förväntas göra och en negativ 
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(-) att den kostar mindre än den förväntas göra. Att en verksamhet har en 
sådan avvikelse kan bero på flera orsaker, exempelvis lägre effektivitet än 
genomsnittligt, högre ambitionsnivå än genomsnittligt eller politiska 
prioriteringar. 
 
Ensolution har därför genomfört en genomlysning av verksamheternas 
kostnader inom programområde Social välfärd för att ta fram ett objektivt 
underlag som förklarar varför kostnadsnivån för verksamheterna avviker mot 
budget och gentemot andra kommuner. Syftet med genomlysningen är att 
synliggöra de huvudsakliga verksamhetsområden och insatser som förklarar 
social välfärds (Örebro kommuns) nettokostnadsavvikelse i förhållande till 
andra jämförbara kommuner.  

Beslutsunderlag 
Slutpresentation - Genomlysning social välfärd, Ensolution 
Rapport: Ekonomisk genomlysning av verksamheterna inom social välfärd 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 
 
- Informationen läggs till protokollet. 

Yrkande 
Johanna Reimfelt (L) yrkar för gemensamt med Emelie Jaxell (M) 
att Programnämnd social välfärd ger programdirektören uppdrag att 
komplettera utredningen med en tydlig struktur för tagna åtgärderseffekt samt 
förslag på åtgärder. 

 
John Johansson (S) yrkar avslag till Johanna Reimfelts (L) och Emelie Jaxells 
(M) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Johanna 
Reimfelts (L) och Emelie Jaxells (M) förslag om att ge programdirektören 
uppdrag att komplettera utredningen med en tydlig struktur för tagna 
åtgärderseffekt samt förslag på åtgärder. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden 
beslutar i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Informationen läggs till protokollet. 
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Reservation 
Johanna Reimfelt (L), Emelie Jaxell (M), Ann-Katrine Jondelius (M) och 
Anders Brandén (M) reserverar sig skriftligt till förmån för Johanna Reimfelts 
(L) och Emelie Jaxells (M) yrkande om att ge programdirektören uppdrag att 
komplettera utredningen med en tydlig struktur för tagna åtgärderseffekt samt 
förslag på åtgärder. 

§ 67 Förstudie - upphandling av verksamhetssystem - 
Beslut 
Ärendenummer: Sov 773/2020 
Handläggare: Ingrid Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun ska erbjuda välfärdstjänster som präglas av trygghet, 
värdighet, valfrihet och livskvalitet med individens behov i centrum. De ska 
leva upp till medborgarnas krav på kvalitet, delaktighet, insyn och långsiktighet. 

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. Idag ställer vi 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 LOV har inneburit svårigheter att skapa lösningar som blir 
både administrativt, ekonomiskt och rättssäkert hållbara. 

En förstudie har genomförts i syfte att kartlägga av de verksamheter och 
processer som berörs av nuvarande avtal. Förstudien har även inkluderat 
övergripande omvärldsanalys, belyser olika alternativ för upphandling av 
funktionerna i avtalen, ger förslag på hur upphandlingen ska genomföras, samt 
ger en uppskattad resursåtgång och kostnad för upphandlings- och 
implementeringsprocesserna.   

Kartläggningen av vilka som är berörda visar att cirka 8 000 användare inom 
social välfärd påverkas av det kommande arbetet. Systemet ska stödja huvud- 
styr- och stödprocesser inom 6 områden: 

 vård och omsorg 
 funktionsstöd 
 myndighetsverksamheten för omsorg och stöd 
 socialnämndens verksamheter 
 försörjningsstöd 
 arbetsmarknad 

  

Totalt beräknas upphandling och införande av nya IT-stöd kosta ca 44 mnkr, 
varav ca 26 mnkr är tillfälligt nivåhöjande där finansiering behöver säkras innan 
upphandling kan påbörjas. Resterande del, ca 18 mnkr, föreslås hanteras inom 
respektive verksamhet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Förstudierapport 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Programdirektör får uppdrag att påbörja upphandling av IT-stöd enligt 
förstudiens rekommendation; Förslag 1 - upphandla en helhetslösning. 
 

2. Finansiering av upphandlingskostnader 2021 sker via 
Programnämndens utvecklingsmedel. 
 

3. Programnämnd begär medel från Kommunstyrelsen för tillfälliga 
nivåhöjande kostnader i samband med upphandling av nya it-stöd 
inom social välfärd. Det beräknas initialt till 2 mnkr för år 2022 och 23 
mnkr för år 2023. Denna summa kan förändras beroende på vilken 
lösning som vinner upphandlingen.  
 

4. Beslutspunkt 3 överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.   

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1-4 samt tillägg om att 
externa leverantörer ska bistå i finansieringen av upphandlingen av nytt 
verksamhetssystem. 
 
John Johansson (S) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande med 
hänvisning att det är en process programnämnden initierat. 

Proposition 
Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut till 
beslutspunkt 1-4 och att programnämnden beslutar enligt detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande om att 
externa leverantörer ska bistå i finansieringen av upphandlingen av nytt 
verksamhetssystem mot avslag och finner att programnämnden avslår 
tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

1. Programdirektör får uppdrag att påbörja upphandling av IT-stöd enligt 
förstudiens rekommendation; Förslag 1 - upphandla en helhetslösning. 
 

2. Finansiering av upphandlingskostnader 2021 sker via 
Programnämndens utvecklingsmedel. 
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3. Programnämnd begär medel från Kommunstyrelsen för tillfälliga 
nivåhöjande kostnader i samband med upphandling av nya it-stöd 
inom social välfärd. Det beräknas initialt till 2 mnkr för år 2022 och 23 
mnkr för år 2023. Denna summa kan förändras beroende på vilken 
lösning som vinner upphandlingen.  
 

4. Beslutspunkt 3 överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.   

Reservation 
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet om att avslå hennes 
tilläggsyrkande  om att externa leverantörer ska bistå i finansieringen av 
upphandlingen av nytt verksamhetssystem. 

§ 68 Revidering av förfrågningsunderlag för 
valfrihetssystemet -  Beredning 
Ärendenummer: Sov 208/2021 
Handläggare: Sandra Ressem 

Ärendebeskrivning 
Kommunens avtal med Upplysningscentralen (UC) går ut i juni 2021. Med 
anledning av att förfrågningsunderlagen inom valfrihetssystemet gällande 
omvårdnadstjänster, servicetjänster, mattjänst och daglig verksamhet i 
dagsläget innehåller krav kopplade till riskklassbedömning av UC har 
tillförordnad enhetschef för Enheten för uppföljning Sandra Ressem gett i 
uppdrag att se över de ekonomiska kraven utifrån bland annat behov av 
kreditupplysningstjänst i ansöknings- och uppföljningsprocessen. 

  

Enheten för uppföljning lämnar förslag på att kraven på registrering, 
ekonomisk ställning och tillstånd att bedriva verksamhet uppdateras och 
samordnas. Vidare att kravet på ekonomisk stabilitet tas bort och ersätts av ett 
tydligare krav på ekonomisk skötsamhet. Syftet med ändringarna är att upprätta 
krav som är proportionella mot uppdragens omfattning, tydliga för utförarna 
samt mätbara och möjliga att följa upp för kommunen, i enlighet med 
principerna för valfrihetssystemet enligt 1 kap. 2 § LOV. Enheten lämnar även 
förslag på att undanta mattjänst från krav på tillstånd från IVO, att krav på 
utdrag från misstanke- och belastningsregister tas bort i underlag för daglig 
verksamhet och mattjänst, ett tillägg om elektronisk signering av avtal, borttag 
av tillfällig hantering av ickeval för omvårdnad samt flertalet redaktionella 
ändringar.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-09 
Förfrågningsunderlag Daglig verksamhet 
Förfrågningsunderlag Mattjänst 
Förfrågningsunderlag Omvårdnadstjänster 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  8 (17) 

Förfrågningsunderlag Servicetjänster 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 
 
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på 
programnämndens nästa sammanträde. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 71 Översyn av riktlinje vård och omsorg - Beredning 
Ärendenummer: Sov 580/2020 
Handläggare: Lisa Hedbrant 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjen för biståndsbedömning inom vård och omsorg ska revideras varje år 
eller efter behov för att kunna följa utvecklingen av rättspraxis och samhällets 
utveckling. Riktlinjen reviderades senast 2019. 
 
Större förändringar som föreslås är att: 

- Ansökan om service från sammanboende hanteras med varsin 
behovsutredning och varsitt beslut (sida 14). 

- Delegationen för biståndshandläggarna ändras gällande omfattande beslut om 
omsorg, ledsagning och avlösning i hemmet (sida 15). 

- En hopslagning av insatserna social samvaro och ledsagning (sida 16). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-09 
Reviderad riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom vård 
och omsorgs verksamhetsområde 
Bilaga Kartläggning av ärenden med mer än 120h per månad oktober 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 
 
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på 
programnämndens nästa möte. 
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Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- I enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 72 Rapport över ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 
4 2020 - Beslut 
Ärendenummer: Sov 144/2021 
Handläggare: Elin Terenius 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att enligt 16 
kap 6 f – h §§ Socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-h §§ Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) är som beslutande nämnd skyldig 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 ske till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg), kommunens revison och 
kommunfullmäktige. I rapporten ska det framgå vilka typer av bistånd som 
besluten gäller, tidpunkt för beslutet, hur lång tid som gått sedan beslutet togs 
samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. En särskild avgift kan utdömas för 
de beslut som inte verkställts inom skälig tid. 
 
För fjärde kvartalet 2020 uppgick det totala antalet rapporterade beslut till 197, 
vilket är en minskning med 56 beslut från föregående kvartal. Trots det är 
antalet rapporterade beslut fortfarande på en hög nivå historiskt sett. Den 
längsta pågående väntetiden för att få sitt beslut verkställt uppgår till fyra år 
och fem månader. Verksamhetsområde vård och omsorg har i genomsnitt 
kortast väntetider och LSS har längst. Skälen till dröjsmål varierar mellan 
verksamhetsområdena. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
Förteckning över individärenden rapporterade som ej verkställda, kvartal 4 
2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 
 
- Rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 2020 till 
Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- I enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 73 Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2022-2025 med 
investeringsplan - Beredning 
Ärendenummer: Sov 1/2021 
Handläggare: Helena Hasslert, Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna har 
tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt 
samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov är av central betydelse 
för kommunens ekonomi. Genom lokalförsörjningsplanen läggs grunden till en 
långsiktig planering och ett ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser. 
 
Programområdets lokal-och bostadsförsörjningsplan beskriver 
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker sig 
över åtta år, där de första fyra åren har en investeringsplan med 
driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren beskriver en mer översiktlig 
behovsbild. Varje år ska programnämnden, som en del av sin budget- och 
verksamhetsplanering, fastställa en lokal- och bostadsförsörjningsplan. 

 
Behovet av nya platser i grupp- och servicebostäder är fortfarande omfattande. 
För att kunna verkställa nya beslut och erbjuda personer med extern placering 
boende i hemkommunen, samt kunna flytta verksamheter som idag finns i 
lokaler som inte är ändamålsenliga, behöver minst tre nya 
grupp/servicebostäder byggas per år. 
 
För att säkra tryggheten på vård- och omsorgsboenden och grupp – och 
servicebostäder pågår inom programområdet en omfattande utbyggnad av 
brandskyddsåtgärder. Det är ett omfattande arbete som enligt den ursprungliga 
planeringen skulle varit färdiga, men omständigheter så som dyra offerter och 
resursbrist gör att arbetet går långsammare än önskat. 
 

Beslutsunderlag 
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2022-2025, 2021-04-20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 
 
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.  Beslut fattas på 
programnämndens nästa möte. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- I enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 74 Tilläggsanslag gällande årlig hyreskompensation, 
lönekompensation och indexkompensation - Beslut 
Ärendenummer: Sov 308/2021 
Handläggare: Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
Programnämnden får årliga tilläggsanslag för indexökningar, löneökningar och 
för hyresökningar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd: 
 
- Programnämnd social välfärd fastställer budgetram för programnämnd och 
per driftsnämnd, maj 2021. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- I enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 75 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Sov 309/2021 
Handläggare: Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för Programområdet 
social välfärd och för Programnämndens egna verksamhet. Rapporten visar det 
ekonomiska utfallet fram till mars månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi, jan-mars 2021 Programnämnd social välfärd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 
 

1. Informationen tas till protokollet. 
 

2. Nämnderna inom programområdet ges i uppdrag att fortsätta arbeta 
för en ekonomi i balans exklusive covid-19 effekter. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till ärendet. 
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Proposition 
Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds 
(V) yrkande om avslag. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 

1. Informationen tas till protokollet. 
 

2. Nämnderna inom programområdet ges i uppdrag att fortsätta arbeta 
för en ekonomi i balans exklusive covid-19 effekter. 

Reservation 
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 76 Ledamotsinitiativ - Öka säkerheten för personer som 
behöver hjälp 
Ärendenummer: Sov 298/2021 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna väckte vid förra sammanträdet ett nytt ärende om att öka 
säkerheten för personer som söker hjälp. Förslaget handlar bland annat om att 
förbättra Örebro kommuns hemsida och göra information om våld i nära 
relationer mer tillgängligt samt inrätta en panikknapp på hemsidan som rensar 
historik för att dölja om att en person sökt efter hjälp på Örebros hemsida. 
 
Liberalerna föreslår: 

Att en genomlysning av Örebro kommuns hemsida görs för att förbättra och 
öka tillgängligheten på information om våld i nära relationer samt heders 
relaterat våld. 

Att en panik-knapp inrättas på hemsidan. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ Öka säkerheten för personer som söker hjälp 

Nämndens behandling 
Ordföranden John Johansson (S) har tagit med sig Johanna Reimfelts (L) 
ledamotsinitiativ till Kommunikationsdirektören för att stämma av om en 
översyn av informationen på hemsidan i enlighet med förslaget kan göras samt 
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om en panikknapp kan inrättas. Svaret blev att Kommunikationsavdelningen 
arbetar med en liknande knapp och ska se över hemsidans information. 

Yrkande 
John Johansson (S) yrkar att förslaget ska anses tillgodosett. 

Proposition 
Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det 
vill säga att förslaget ska anses tillgodosett och att programnämnden beslutar 
enligt detta. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Yrkandet från Johanna Reimfelt (L) är tillgodosett. 

§ 77 Information om läget med Covid-19 
Ärendenummer: Sov 169/2021 
Handläggare: Anders Hedåberg 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information på sammanträdet om läget med Covid-19. Trenden av 
antalet vårdade på sjukhus sjunker igen, men från höga nivåer. 
 
Inom hemvården var 4 personer smittade 2021-05-04. Inom hemvården var 1 
person smittad och inom FSI var 3 personer smittade 4 maj. 
 
Över tid har finns det 675 kända fall bland medarbetarna inom vård och 
omsorg. Inom förvaltningen för sociala insatser finns 332 kända fall av Covid-
19 bland medarbetarna. 
 
De allra flesta personer inom kommunens verksamheter som ska vaccinerats 
har nu fått sina två doser vaccin och totalt har Örebro kommun administrerat 
över 11 300 doser vaccin, varav över 7800 har givits i personens hem. 
 
Svar på övriga frågor: 
Emelie Jaxell (M): Kommer semestervikarier att erbjudas vaccinering? 
Eftersom vi vill att personalen ska vara vaccinerad och ha ett så bra skydd som 
möjligt när de jobbar hos oss så erbjuds semestervikarier vaccinering i samband 
med att de får sina anställningspapper. De behöver alltså inte ha påbörjat sitt 
vikariat än, utan det räcker med att de har ett anställningsavtal/bevis att visa 
upp för regionens personal i samband med vaccination. 
 
Ann-Katrine Jondelius (M): Finns det några siffror på antalet anställda som valt 
att inte vaccinera sig? 
Örebro kommun får, som arbetsgivare, fråga personalen om de har vaccinerat 
sig, men personalen behöver inte svara om de inte vill. Det här gör att vi inte 
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har någon total bild över andelen vaccinerad personal. Den allmänna 
uppfattningen är att vaccinationsgraden bland personalen är hög (det märks 
inte minst på de relativt låga smittotal bland vår personal under pandemins 
tredjevåg). Samtidigt vet vi också att vi har enskilda personalgrupper där 
täckningsgraden är lägre. Där arbetar vi som arbetsgivare med att ge saklig 
information och vi har också hjälp av regionens Smittskydd med information 
och möten med personalgruppen om så behövs.  

Beslutsunderlag 
Presentation, Covid-19, PN 210506 

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

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 78 Ledamotsinitiativ - Genomlysning av korttidsplatser 
Ärendenummer: Sov 301/2021 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna väckte vid förra sammanträdet ett ärende om genomlysning av 
korttidsplatser för att säkerställa behovet från personer målgruppen inom LSS. 
 

Liberalerna föreslår: 

Att Programdirektören får i uppdrag att göra en genomlysning av behovet av 
korttidsplatser för målgrupper som väntar på att beslutet ska verkställas. 

Att Programdirektören återkommer till Programnämnden Social välfärd med 
förslag på hur behovet för olika målgrupper ska kunna tillgodoses. 

Att Programdirektören undersöker möjligheten att upphandla korttidsplatser 
för individer som väntar på beslut med risk för en längre placering.     

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ Genomlysning av korttidsplatser 
Svar på ledamotsinitiativ, 2021-04-30 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1-2 i Johanna Reimfelts (L) 
ledamotsinitiativ, men avslag till beslutspunkt 3. 
 
John Johansson (S) yrkar avslag till ledamotsinitiativet. 
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Proposition 
Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut det 
vill säga bifall till att-satserna i Johanna Reimfelts (L) ledamotsinitiativ 
respektive John Johanssons (S) avslagsyrkande till de samma. 
 
John Johansson (S) ställer var och ett av att-satserna i ledamotsinitiativet under 
proposition. Ordföranden finner att programnämnden beslutar att avslå att-
sats 1, att-sats 2 och att-sats 3 i ledamotsinitiativet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Avslå ledamotsinitiativets att-satser. 

Reservation 
Johanna Reimfelt (L) reserverar sig mot programnämndens beslut till förmån 
för bifall till eget ledamotsinitiativ. 
 
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot programnämndens beslut till förmån 
för bifall till att-sats 1-2 i Johanna Reimfelts (L) ledamotsinitiativ. 

§ 79 Övrig fråga: Tullhuset covid-19 

Ärendebeskrivning 
Johanna Reimfelt (L) väcker en övrig fråga gällande Tullhusets funktion under 
pandemin med Covid-19. 
 
Programdirektör Patrik Jonsson svarar att vi den senaste tiden haft mellan 5-8 
personer löpande på Tullhuset. Det är bara äldre i behov av ytterligare vård 
och omsorg efter sin sjukhusvistelse. Personerna har beslut på korttidsvistelse 
från Örebro kommun. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Informationen tas till protokollet. 

§ 80 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. 
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Beslutsunderlag 
Revisionsrapport HVB-hem och familjehem 
Kvartalsrapport boendesamordning januari-mars 2021 
IVOs analys av regelverket tillståndsprövning 
Registrerade ärenden maj 
Protokoll Myndighetsutskott 2021-04-08 
24 års-gåvan, Brev till nämnder och chefer 2021 

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

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 81 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 26 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Pn sov 8 april 

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

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

Ärendebeskrivning 
2 nya omsorgsföretag godkända 

Örebro Omsorg har godkänts som serviceutförare och omvårdnadsutförare 
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24/7 tillsammans har godkänts som omvårdnadsutförare (de var 
serviceutförare sedan tidigare) 
 

Tunstall 
Adda (tidigare SKR Commentus har beslutat att Tunstall inte får vara med i 
deras ramavtal för Trygghetslarm utifrån de problemen som vara förra året och 
att ”förtroendet är skadat”. Avtalen löper dock på som vanligt och kan också 
förlängas. Detta påverkar dock inte Örebro kommun alls. Örebro har inte avtal 
via Adda och vi håller redan på med upphandling av larmleverantör då avtalet 
löper ut sista december i år. Jag kommer att förlänga det befintliga avtalet för 
det kommer inte hinnas bytas ut alla larm innan sista december även om en ny 
leverantör är på plats till dess. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag: 
 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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