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Programnämnd social välfärd
Datum:
Tid:
Plats:

2021-06-03
14:00–17:50
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)
Martha Wicklund (V)
Ann-Katrine Jondelius (M)
David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Marie Montin (S)
Gunhild Wallin (C)
Tina Fingal Swens (C)

§§ 85-98
§§ 85-98
§§ 92-108
§§ 85-94

Sara Maxe (KD)
Dennis Junge (L)

Ersätter Pell-Uno Larsson (S) §§ 85-91
Ersätter Stina Ståhl (MP)
Ersätter Ann-Katrine Jondelius (M) §§
95-108
Ersätter Jenny Thor (S) §§ 99-108
Ersätter Anders Brandén (M)

Övriga
Patrik Jonsson
Sofia Karlsson § 84
Jasmina Mann § 84, § 90
Melissa Hasanbegovic § 85
Caroline Lindqvist §§ 86-88
Charlotte Westman § 89
Lisa Hedbrant §§ 92-93
Helena Hasslert § 94
Birgitta Palmér §§ 94-96
Annika Roman § 97
Tina Hultkrantz § 98
Camilla Hofwander § 98

Programdirektör
Planerare
Enhetschef
Avtalscontroller
Avtalscontroller
Lokalstrateg
Planerare
Lokalstrateg
Programekonom
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
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Cecilia Lundberg § 98
Erica Gunnarsson § 98
Berit Hjalmarsson § 99
Anders Hedåberg § 100
Jenny Tistell § 91

MAS
MAR
Projektledare
Planerare
EKSAM

Paragraf 83–108

Joel Larsson, sekreterare
John Johansson (S), ordförande

Johanna Reimfelt (L), justerare
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§ 83 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) ställer en övrig fråga gällande trygghetslarm som hanteras
sist på sammanträdet.

§ 84 Utvärdering av implementering ersättningsmodell
LOV - information
Ärendenummer: Sov 288/2021
Handläggare: Sofia Karlsson, Jasmina Mann
Ärendebeskrivning

Den 21 oktober 2019 fattade Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslut
om att återinföra valfrihetssystemet enligt LOV avseende omvårdnad med
vissa förändringar. Beslutet resulterade i ett nytt förfrågningsunderlag för
omvårdnadstjänster som skulle börja gälla från och med 2 november.
De största förändringarna från tidigare förfrågningsunderlag är att Örebro
kommun infört en ny ersättningsmodell med syfte att flytta fokus från utförd
tid till individens behov. Parallellt med detta har kommunen infört arbetssättet
Individens behov i centrum (IBIC). Ansvaret för att besvara trygghetslarm har
även inkluderats i det nya förfrågningsunderlaget.
Programnämnd social välfärd har gett myndighetsverksamheten ett uppdrag att
utvärdera implementeringen av dessa förändringar.
Utvärderingen bygger i huvudsak på en sammanställning och analys av den
dokumentation som finns tillgänglig utifrån aktiviteter som genomförts i
samband med införandet av nya förfrågningsunderlaget och utvärderingar med
externa utförare som genomförts.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-04
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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§ 85 Revidering av överenskommelse för vård- och
omsorgsboende - Beslut
Ärendenummer: Sov 278/2021
Handläggare: Melissa Hasanbegovic
Ärendebeskrivning

Nuvarande överenskommelse för Örebro kommuns drift av vård- och
omsorgsboende är från 2019 och överensstämmer med det avtal Norlandia
Care AB har för driften av vård- och omsorgsboendena Sirishof och
Skäpplandsgården.
Under hösten 2020 genomfördes en upphandling av driften av vård- och
omsorgsboendet Berggården enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. I
februari 2021 tecknades avtal med Humana som kommer att ta över ansvaret
för driften av Berggården från den 1 oktober 2021.
De krav som återfinns i förfrågningsunderlaget för Berggården föreslås även
gälla i den överenskommelse som finns med kommunala utförare av vård- och
omsorgsboende. Genom att kraven på den kommunala utföraren stämmer
överens med de krav som finns i senast tecknat avtal med privat utförare av
vård- och omsorgsboende uppnås konkurrensneutralitet.
Överenskommelsen är baserad på samma villkor som förfrågningsunderlaget
men är anpassad i de delar som skiljer privat och kommunal regi åt. Nytt krav
är att utföraren ska arbeta utifrån individens behov i centrum och
rehabiliterande arbetssätt. Förändrade krav rör uppdatering av
genomförandeplaner, kompetens samt ett förtydligande att även mindre brister
som inte kräver sanktion ska åtgärdas. Genomgående har redaktionella
förändringar gjorts i överenskommelsen.
Reviderad överenskommelse föreslås börja gälla i samband med att nytt avtal
för Berggården träder i kraft, dvs 1 oktober 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Överenskommelse för Örebro kommuns drift av vård- och omsorgsboende,
2021-06-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreslagna förändringar i överenskommelse med kommunal utförare av vårdoch omsorgsboende antas från och med 1 oktober 2021.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 86 Habiliteringsersättning på likvärdiga villkor som
smittbärarpeng - Beslut
Ärendenummer: Sov 124/2021
Handläggare: Caroline Lindqvist
Ärendebeskrivning

2021-02-28 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 30 juni 2021 och behöver nu förlängas.
Förslaget är att förlänga beslutet om habiliteringsersättning på lika villkor som
smittbärarpeng till 2021-09-30.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-07
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 2021-09-30.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelse förvaltningens förslag.

§ 87 Ändrade öppettider för daglig verksamhet - Beslut
Ärendenummer: Sov 125/2021
Handläggare: Caroline Lindqvist
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. Beslutet förlängdes från 28 februari till 30 juni 2021
och behöver nu återigen förlängas. Detta med anledning av den fortsatta
smittspridningen av covid-19 i samhället samt att Folkhälsomyndighetens
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rekommendationer att undvika resor i kollektivtrafik kvarstår.
I samband med förlängning av beslut om förändrade öppettider i februari 2021
fick Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda vilka konsekvenser de
ändrade öppettiderna får för deltagarna i daglig verksamhet. Endast en utförare
har utnyttjat möjligheten då inom ramen för daglig verksamhet på distans.
Verksamheten har förskjutit arbetstiden till efter 16,00 för att kunna möta
deltagares individuella behov av teckenspråkskunnig personal. Genom att
förskjuta öppettiden möjliggjorde utföraren för en föräldraledig medarbetare
som kunde arbeta senare på dagen. Denna förändring gjordes för att tillgodose
individuella behov och innebar positiva konsekvenser för deltagare som även
samtyckte till ändringen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-14
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 september 2021.
4. Beslutet kan komma att förlängas ytterligare med anledning av fortsatta
anpassningar gällande kollektivtrafiken.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelse förvaltningens förslag.

§ 88 Daglig verksamhet på distans - Beslut
Ärendenummer: Sov 126/2021
Handläggare: Caroline Lindqvist
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har med anledning av covid-19 pandemin fattat
beslut om att utförare av daglig verksamhet har möjlighet att anpassa sin
verksamhet genom att erbjuda daglig verksamhet på distans till deltagare.
Beslutet gäller till och med 30 juni 2021.
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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. Utifrån att smittspridning av covid-19 fortgår samt fortsatta
restriktioner föreslås en förlängning av tillfälligt beslut till och med 30
september 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förlänga tillfälligt beslut att erbjuda daglig verksamhet på distans till
och med 2021-09-30.
2. Resterande kriterier för daglig verksamhet på distans fortsätter att gälla,
se tjänsteskrivelse 2021-01-25.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelse förvaltningens förslag.

§ 89 Förstudie för ombyggnation av Ormesta förskola till
gruppbostad - Beslut
Ärendenummer: Sov 350/2021
Handläggare: Charlotte Westman
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.
Futurum Fastigheter i Örebro AB föreslås få i uppdrag att ta fram en förstudie
gällande en ombyggnation av Ormesta förskola till gruppbostad om 6
lägenheter på Johannigatan 10 i Ormesta.
Gruppbostaden ska byggas enligt den av programnämnden beslutade
standardmodellen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Karta över Ormesta förskola
Funktionsprogram standardmodell gruppbostad till beslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Futurum Fastigheter i
Örebro AB teckna förstudieavtal gällande ombyggnation till av
Ormesta förskola till gruppbostad, till en kostnad av 300 000 kr.
2. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på
utformning, plan för genomförande, tidsplan samt kostnad.
3. Kostanden för förstudien hanteras som en del i projektet för
ombyggnationen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelse förvaltningens förslag.

§ 90 Revidering av förfrågningsunderlag för
valfrihetssystemet - Beslut
Ärendenummer: Sov 208/2021
Handläggare: Jasmina Mann
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 enheten
för uppföljning sett 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
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av tillfällig hantering av ickeval för omvårdnad samt flertalet redaktionella
ändringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-09
Förfrågningsunderlag Daglig verksamhet
Förfrågningsunderlag Mattjänst
Förfrågningsunderlag Omvårdnadstjänster
Förfrågningsunderlag Servicetjänster
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- De föreslagna förändringarna i förfrågningsunderlagen gällande
valfrihetssystem för omvårdnad, service, daglig verksamhet och mattjänst
antas. Förändringarna börjar gälla från och med den 17 juni 2021.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till förslaget, att LOV:en avslutas och att
verksamheten återtas till kommunal regi.
John Johansson (S) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande om att avslå ärendet, att LOV:en avslutas och att verksamheten
återtas till kommunal regi.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningen förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- De föreslagna förändringarna i förfrågningsunderlagen gällande
valfrihetssystem för omvårdnad, service, daglig verksamhet och mattjänst
antas. Förändringarna börjar gälla från och med den 17 juni 2021.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att avslå Kommunstyrelseförvaltningens förslag, att LOV:en
avslutas och att verksamheten återtas till kommunal regi.
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§ 91 Information från EKSAM
Ärendenummer: Sov 608/2020
Handläggare: Jenny Tistell
Ärendebeskrivning

Muntlig information vid sammanträdet från EKSAM.
EKSAM har specialistkunskap kring ekonomisk rehabilitering och arbetar med
en målgrupp som ofta har ett förakt mot myndigheter. Eftersom EKSAM inte
är en myndighet är det en låg tröskel för personer att vända sig till EKSAM.
Föreningen bygger även många broar till andra aktörer och myndigheter.
Några av de verksamheter EKSAM har samverkan med är kommunens
budget- och skuldrådgivning, Brorådet, Diakonin i Örebro Pastorat, Örebro
stadsmission, Utvecklingsrådet, Nätverket för sociala frågor och Personligt
ombud.
Iakttagelser:
Unga vuxna med psykisk ohälsa i kombinationer med ekonomisk
utsatthet växer.
Gruppen utsatta kvinnor är också ökande och har stora behov.
Bostadslöshet och säkra boendeförhållanden är återkommande
problem och drabbar ofta barnfamiljer.
Vissa individer faller mellan stolarna, exempelvis mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Många har stora behov men kan inte få rätt insats på grund av ej
dokumenterad problematik.
Det är svårt att söka försörjningsstöd och svårt att hitta bostäder till
rimlig hyra.
Ska ingå i projekt "Navet" med Örebro Stadsmission, Rädda barnen,
Immanuelkyrkan och Filadelfiakyrkan.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 92 Översyn av riktlinje vård och omsorg - Beslut
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).
- Ändring av insatserna social samvaro och ledsagning, till ledsagning till
vårdinrättning (sida 15) och fysiska och sociala aktiviteter (sida 16).
Beslutsunderlag

Reviderad tjänsteskrivelse, 2021-06-03
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

Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom vård
och omsorgs verksamhetsområde fastställs.
Yrkande

Johanna Reimfelt (L) yrkar för Liberalerna och Moderaterna tillägg till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, att ge programdirektören uppdrag att
utreda vilka insatser som skulle kunna fasas ut till förmån för andra mer
effektiva insatser och att utredningen ska presenteras till programnämnden
senast december 2021.
John Johansson (S) yrkar avslag till Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande med
hänvisning till pågående arbete.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att programnämnden
beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande om att ge
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programdirektören uppdrag att utreda vilka insatser som skulle kunna fasas ut
till förmån för andra mer effektiva insatser och att utredningen ska presenteras
till programnämnden senast december 2021, mot avslag och finner att
programnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Reviderad riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom vård
och omsorgs verksamhetsområde fastställs.
Reservation

Johanna Reimfelt (L), Dennis Junge (L), Emelie Jaxell (M) och Ann-Katrine
Jondelius (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Johanna
Reimfelts (L) tilläggsyrkande om att ge programdirektören uppdrag att utreda
vilka insatser som skulle kunna fasas ut till förmån för andra mer effektiva
insatser samt att utredningen ska presenteras till programnämnden senast
december 2021.

§ 93 Uppföljning av korttidsvården med fokus på
rehabilitering - Information
Ärendenummer: Sov 73/2020
Handläggare: Lisa Hedbrant
Ärendebeskrivning

Med anledning av förändringar inom korttidsvården i samband med beslut om
att ha en samlad korttidsvård 2012 och det efterföljande projektet
Sammanhållen korttidsvård vill uppdragsgivaren i och med detta uppdrag följa
upp korttidsvården med fokus på rehabilitering.
Idag är det utskrivningssamordnare på Myndighetsverksamheten som vid
utskrivningsplaneringen bedömer och tar beslut om det finns behov av
utrednings- eller rehabiliteringsplats inom korttidsvården eller inte. För att få
en utredningsplats krävs ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Eftersom rehabilitering sker på alla korttidsenheter inom kommunen så har
utredningen för detta uppdrags kartläggning sett till all korttidsvård i
kommunen. Fokus på vissa områden har dock lagts på den del av Tullhusets
verksamhet som har en uttalad rehabinriktning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Uppföljning av korttidsvården med fokus på rehabilitering, 2021-05-14
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
1. Informationen tas till protokollet.
2. Rapporten överlämnas till Vårdboendenämnden och
Hemvårdsnämnden samt Funktionsstödsnämnden för vidare
hantering.
Yrkande

Johanna Reimfelt (L) yrkar att programdirektören får i uppdrag att korta
vistelsetiderna och se över hur ersättningen skulle kunna öka till enheterna för
de mer kostsamma korttidsplaceringarna.
John Johansson (S) yrkar avslag till Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande
utifrån det arbete som pågår.
Martha Wicklund (V) och Emelie Jaxell (M) yrkar bifall till Johanna Reimfelts
(L) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att programnämnden
beslutar enligt detta.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande om att programdirektören får i uppdrag
att korta vistelsetiderna och se över hur ersättningen skulle kunna öka till
enheterna för de mer kostsamma korttidsplaceringarna, respektive John
Johanssons (S) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar att avslå Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande.
Votering
Johanna Reimfelt (L) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall till
tilläggsyrkandet och nej-röst innebär bifall till John Johanssons (S)
avslagsyrkande till tilläggsyrkandet.
Ja-röst lämnas av Johanna Reimfelt (L), Emelie Jaxell (M), Martha Wicklund
(V), Dennis Junge (L), Ann-Katrine-Jondelius (M) och David Larsson (SD).
Nej-röst lämnas av John Johansson (S), Anna Andersson (KD), Annika
Tholster (C), Fisun Yavas (S), Frederick Axewill (S), Jenny Thor (S), Pell Uno
Larsson (S), Carina Toro Hartman (S), Gunhild Wallin (C).
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Ordföranden finner att programnämnden med resultatet 6 ja-röster och 9 nejröster avslår Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Rapporten överlämnas till Vårdboendenämnden och
Hemvårdsnämnden samt Funktionsstödsnämnden för vidare
hantering.
Reservation

Reservation från samtliga som röstat ja i voteringen.
Johanna Reimfelt (L) och Dennis Junge (L) reserverar sig skriftligt mot
programnämndens beslut att avslå Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande om att
programdirektören får i uppdrag att korta vistelsetiderna och se över hur
ersättningen skulle kunna öka till enheterna för de mer kostsamma
korttidsplaceringarna.
Emelie Jaxell (M), Ann-Katrine Jondelius (M), Martha Wicklund (V), och
David Larsson (SD) reserverar sig mot programnämndens beslut att avslå
Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande.

§ 94 Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2022-2025 med
investeringsplan - Beslut
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.

14 (28)

Elektroniskt justerat
ÖREBRO

Protokoll

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
Tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Revidering av investeringsplan med driftskostnadskonsekvenser för
2021 antas.
2. Investeringsplan med lokal – och bostadsförsörjningsplan för 2022 –
2025 med driftskostnadskonsekvenser för år 2022 med bedömning för
år 2023 – 2025 antas.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnationer inom LSS verksamheten enligt bedömda
driftskostnadsökningar i investeringsplanen.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad på vård- och omsorgsboenden enligt bedömda
driftskostnadsökningar i investeringsplanen.
5. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av tre gruppbostäder 2023
samt kompensation för bedömda driftskostnadsökningar i
investeringsplanen.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Yrkande

Johanna Reimfelt (L) yrkar tillsammans med Emelie Jaxell (M) att
programdirektören får i uppdrag att presentera hur NOD-projektet påverkar
social välfärds lokalbehov och att förbättra strukturen och formen av lokal och
bostadsförsörjningsplanen.
John Johansson (S) och Frederick Axewill (S) yrkar bifall till punkt 1 i Johanna
Reimfelts (L) tilläggsyrkande, men avslag till beslutspunkt 2.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att programnämnden
beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter Johanna Reimfelts (L) och Emelie Jaxells (M)
första tilläggsyrkande om att ge programdirektören i uppdrag att presentera hur
NOD-projektet påverkar Social välfärds behov under proposition och finner
att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter Johanna Reimfelts (L) och Emelie Jaxells (M)
andra tilläggsyrkande om att programdirektören får i uppdrag att förbättra
strukturen och formen av lokal- och bostadsförsörjningsplanen mot avslag och
finner att programnämnden avslår den andra beslutssatsen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Revidering av investeringsplan med driftskostnadskonsekvenser för
2021 antas.
2. Investeringsplan med lokal – och bostadsförsörjningsplan för 2022 –
2025 med driftskostnadskonsekvenser för år 2022 med bedömning för
år 2023 – 2025 antas.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnationer inom LSS verksamheten enligt bedömda
driftskostnadsökningar i investeringsplanen.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad på vård- och omsorgsboenden enligt bedömda
driftskostnadsökningar i investeringsplanen.
5. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av tre gruppbostäder 2023
samt kompensation för bedömda driftskostnadsökningar i
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investeringsplanen.
6. Programdirektören får i uppdrag att presentera hur NOD- projektet
påverkar Social välfärd lokalbehov.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Reservation

Johanna Reimfelt (L), Dennis Junge (L), Emelie Jaxell (M) och Ann-Katrine
Jondelius (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå Johanna Reimfelts
(L) och Emelie Jaxells (M) andra tilläggsyrkande om att ge programdirektören i
uppdrag att förbättra strukturen och formen av lokal- och
bostadsförsörjningsplanen.

§ 95 Tilläggsanslag och ombudgetering juni - Beslut
Ärendenummer: Sov 364/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas aktuella tilläggsanslag från Kommunstyrelsen och
ombudgetering inom programområdet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd fastställer budgetram för programnämnd och
driftsnämnder, juni 2021.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Programnämnd social välfärd fastställer budgetram för programnämnd och
driftsnämnder, juni 2021.
Johanna Reimfelt (L), Dennis Junge (L), Martha Wicklund (V), Emelie Jaxell
(M) och David Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.
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§ 96 Delårsrapport med prognos 1 2021 - Beslut
Ärendenummer: Sov 363/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Befolkningen i Örebro kommun både ökar och blir äldre, samtidigt som
samhället är i ständig förändring så ökar och förändras också behoven.
Utmaningen för programområdet är att möta de ökade volymerna med
förebyggande och effektiva lösningar för att säkra en långsiktig hållbar
utveckling och god ekonomisk hushållning. Programnämndens uppdrag är att
ge förutsättningar för att säkra tillgången till effektiva sociala välfärdstjänster
och en budget i balans.
Sveriges Kommuner och Regioner räknar nu i sin senaste skatteprognos i april
att återhämtningstakten, tillväxten, går snabbare efter pandemin än föregående
prognos i februari. För perioden räknar SKR med lite starkare
skatteunderlagstillväxt i början av perioden, 2021 - 2022 och lite svagare mot
slutet av perioden, 2023 - 2024.
Befolkningsprognosen för Örebro kommun visar att åldersgruppen 80 år och
äldre ökar med 3 687 individer fram till och med 2030, där 40-talisterna börjat
träda in i slutet av prognosperioden vilket troligen kommer att påverka
programområdets efterfrågan av volymer inom vård och omsorg.
Den fortsatta störta utmaningen i programområdet är en ekonomi i balans med
en ökad budgetföljsamhet till rådande ekonomiska läge. Samtidigt som
osäkerheten med anledning av covid-19 och dess ekonomiska effekter 2021 är
fortsatt svåra att förutse, men antas i prognosarbetet återgå till ”normal” nivå
efter sen vår/sommar, både vad avser merkostnader och strukturell påverkan i
form av minskade volymer, stängd eller förändrad verksamhet.
Det ekonomiska bokslutet 2020 för programområdet visade på en negativ
avvikelse -50,1 mnkr i jämförelse med budgetramen. I 2020 års resultat fanns
dock stora ekonomiska effekter av covid-19, ett bedömt resultat utan covid-19
effekter uppgår till underskott mellan 75 - 85 mnkr.
Helårsprognosen för programområdet visar på underskott motsvarande – 47,4
mnkr, exklusive ekonomiska covid-19 effekter. Vilket är en förbättring i
jämförelse med 2020 års bedömda resultat exklusive ekonomiska covid-19
effekter med ca 33,0 mnkr, vilket i huvudsak beror på Programnämndens nya
ersättningsmodell för omvårdnad med kontrollnivåer och Hemvårdsnämndens
fortsätta arbete med Strukturförändringsprogrammet för hemvården.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2021, Programnämnd social välfärd
Delårsrapport med prognos 1 2021, Funktionsstödsnämnden
Delårsrapport med prognos 1 2021, Hemvårdsnämnden
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Delårsrapport med prognos 1 2021, Vårdboendenämnden
Delårsrapport med prognos 1 2021, Överförmyndarnämnden
Delårsrapport med prognos 1 2021, Socialnämnden
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2021 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
3. Nämnder som prognostiserar underskott, exklusive covid-19 effekter,
ges i uppdrag att fortsätta arbeta för en budget i balans.
4. Hemvårdsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet fortsätta arbeta aktivt med åtgärder så
att en budget i balans nås 2022.
5. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta följa den ekonomiska
utvecklingen för programnämndens egna ekonomi.
Yrkande

Emelie Jaxell (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) ställer Emelie Jaxells (M) yrkande om att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
programnämnden bifaller detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2021 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
3. Nämnder som prognostiserar underskott, exklusive covid-19 effekter,
ges i uppdrag att fortsätta arbeta för en budget i balans.
4. Hemvårdsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet fortsätta arbeta aktivt med åtgärder så
att en budget i balans nås 2022.
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5. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta följa den ekonomiska
utvecklingen för programnämndens egna ekonomi.
6. Emelie Jaxell (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Johanna Reimfelt (L) avstår från att delta i beslut gällande beslutspunkt 1-2.
Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.

§ 97 Fördelning av kvalitetsutvecklingspott 2021 - Beslut
Ärendenummer: Sov 371/2021
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Programnämnden social välfärd beslutade i Programplan med budget 2021 att
avsätta en utvecklingspott för vård- och omsorg om äldre på 5 000 tkr. Fem
områden har tagits fram som denna pott fördelas på.
Vårdlärare, Yrkesutbildningscenter, i syfte att genomföra omfattande
utbildningar för undersköterskor inom Äldreomsorgslyftet
Vidareutbildning för sjuksköterskor, i syfte att höja kompetensen och
att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuds betald utbildning inom
områdena, distrikt, psykiatri och geriatrik.
Utvecklingsledare inom optimal bemanning i syfte att utveckla
bemanningsprocessen.
Säkerhetsarbetet där det finns behov av att tydliggöra och strukturera
krisledningsarbetet i vård- och omsorgsförvaltningen både vad gäller
utbildning roller, beredskap m.m.
Medicinsk strateg med läkarkompetens med syfte att stärka den
medicinska kompetensen inom kommunen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- De fem prioriterade områdena inom vård- och omsorg finansieras från
utvecklingspotten för vård- och omsorg.
Yrkande

Johanna Reimfelt (L) yrkar i tillägg till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
att en miljon avsätts till en kompetenshöjningspott i linje med yrkandets
intentioner samt att programdirektören får i uppdrag att ta fram en struktur för
hur medel från kompetenshöjningspotten ska kunna sökas.
John Johansson (S) yrkar avslag till Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande.
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Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att programnämnden
beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande om att en
miljon avsätts till en kompetenshöjningspott i linje med yrkandets intentioner
samt att programdirektören får i uppdrag att ta fram en struktur för hur medel
från kompetenshöjningspotten ska kunna sökas,
mot avslag och finner att programnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- De fem prioriterade områdena inom vård- och omsorg finansieras från
utvecklingspotten för vård- och omsorg.
Reservation

Johanna Reimfelt (L) och Dennis Junge (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet
att avslå Johanna Reimfelts (L) tilläggsyrkande om att en miljon avsätts till en
kompetenshöjningspott i linje med yrkandets intentioner samt att
programdirektören får i uppdrag att ta fram en struktur för hur medel från
kompetenshöjningspotten ska kunna sökas.

§ 98 Återrapportering av patientsäkerhetsarbetet Information
Ärendenummer: Sov 574/2020
Handläggare: Tina Hultkrantz, Camilla Hofwander, Cecilia Lundberg och Erica
Gunnarsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information vid nämndsammanträdet med anledning av
programnämndens beslut vid sammanträdet i februari 2021 om en
återrapportering av kommunens patientsäkerhetsarbete. Vård och omsorg har
gjort en mängd åtgärder enligt handlingsplan 2021 utifrån
patientsäkerhetsberättelsen. Några av dem är:
Obligatorisk introduktionsutbildning i hälso- och sjukvårdsansvar för
samtliga chefer.
Nya riktlinje för att bedöma hälso- och sjukvård och ny riktlinje och
rutin för palliativ vård.
Ny riktlinje hälso- och sjukvårdsdokumentation.
Utsedda HSL-handledare på varje verksamhet.
Reviderad ny riktlinje samverkan/informationsöverföring samtycke.
Implementering av riktlinjer för vårdprevention med Senior alert och
trycksår.
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Ny läkemedelsriktlinje för att fördela en hälso- och sjukvårdsåtgärd.
Regelbundna kontroller i MCSS.
Inplanerade egenkontroller i årshjul för enhetschefer och struktur för
egenkontroller under uppbyggnad.
Obligatorisk utbildning för chefer i avvikelseprocessen.
Övergripande strategi för kompetensförsörjning.
Beslutsunderlag

Presentation: Handlingsplan patientsäkerhetsberättelse 2021
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 99 Information om rehabiliterande arbetssätt
Ärendenummer: Sov 214/2017
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet gällande rehabiliterande arbetssätt.
Målet för test- och utvecklingsfasen:
Testad och utvärderad helhet för rehabiliterande arbetssätt
Utvecklad plan för breddinförande
identifierade möjligheter och hinder kopplade till effekter och
nyttiggörande
Utmaningar
Fler unga vuxna bor i bostad med särskild service, fast de inte har
behov av omfattande stöd.
Medborgare blir kvar inom hemvården eller har mer omfattande beslut
än vad de behöver.
Medborgarens mål saknas ofta.
Stöd är inte samordnat.
Organisation och verksamhetssystem försvårar.
Helhetsperspektiv kring den enskilde saknas.
Samarbetet med civila samhället brister.
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Förväntade resultat:
Minskad omfattning av stöd alternativt fler med avslutat stöd.
Medborgare upplever högre grad av delaktighet.
Mer träffsäkra beslut, samordnat och anpassat stöd utifrån vad som är
viktigt för medborgaren.
I höst levereras rapport med effekter och plan för breddinförande.
Beslutsunderlag

Presentation: Rehabiliterande arbetssätt juni-21
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Muntlig information på sammanträdet om läget med Covid-19.
Örebro län har fram till 2021-06-02 haft 31 750 fall av Covid-19 varav
338 personer har avlidit.
1710 personer har vårdats inom slutenvården och totalt 273 personer
har intensivvårdats fram till 2021-06-02.
Två personer inom hemvården var 2021-06-01 smittade av Covid-19,
jämfört med 4 personer vid förra tillfället 2021-05-04. Noll personer
inom vård- och omsorgsboende var vid samma tidpunkt smittad
jämfört med en person den 4 maj och inom FSI var en person smittad
jämfört med två personer vid föregående kontrollpunkt förra månaden.
Över tid finns 680 kända fall där medarbetare inom vård och omsorg
smittats och 347 kända fall bland medarbetare inom FSI.
De flesta personer i kommunens verksamheter som ska vaccineras har
nu fått två doser vaccin. Vaccinationsarbetet riktar in sig på att
vaccinera nytillkomna personer i verksamheterna.
Över 11 500 doser vaccin har administrerats och över 8000 av dem har
givits i personens hem.

23 (28)

Elektroniskt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Presentation, Covid-19, Pn 210603
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 101 Svar på revisionsrapport - Samlad uppföljande
granskning av tidigare granskningar - Beslut
Ärendenummer: Sov 276/2021
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen har gjort en samlad uppföljning av fyra tidigare granskningar,
och bedömer där huruvida nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder baserat på
de rekommendationer revisionen tidigare lämnat.
För Programnämnd social välfärds del är granskningen av den tidigare
revisionen ”Uppföljning av granskning av vård- och omsorg inom och mellan
de vård och omsorgsboenden som finns i kommunen” aktuell att besvara. Av
fyra tidigare lämnade rekommendationer anser Stadsrevisionen att kommunen
inte gjort tillräckligt för att åtgärda två av dem. Den rekommendation som är
riktad till programnämnden gäller inrättande av en resursfördelningsmodell till
vård- och omsorgsboenden med individen i centrum.
Anledningen till att en ny resursfördelningsmodell för vård- och
omsorgsboenden inte tagits fram är att programnämnden inte haft tillräckligt
med resurser för att samtidigt genomföra högre prioriterade utvecklingsarbeten
inom andra områden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Svar på Stadsrevisionens rapport om samlad uppföljande granskning av
tidigare granskningar antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 102 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021
Ärendenummer: Sov 392/2021
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis
rapportera och anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS
som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat
längre än tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha
kännedom om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna
verkställa insatser inom skälig tid. Första kvartalet 2021 är det 217 beslut som
Programnämnd social välfärds ska rapportera, av dessa rapporteras 155 som
fortsatt ej verkställda vid kvartalets utgång. Långa väntetider förekommer och
58 personer har väntat på verkställighet i över ett år. Flest antal ej verkställda
beslut är bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Vanligaste skälet till
att verkställighet dröjer är att det saknas lediga eller lämpliga bostäder att anvisa
till eller ”annat skäl” som för tillfället oftast handlar om svårigheter att
verkställa på grund av orsaker kopplade till coronapandemin.
Beslutsunderlag

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021
Statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 1, 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Rapportera statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för
kvartal 1, 2021 till Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 103 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd Strokeföreningen Örebro - Beslut
Ärendenummer: Sov 263/2021
Ärendebeskrivning

Strokeföreningen Örebro ansöker om 30 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd
för drift av sin verksamhet.
Beslutsunderlag

Ansökan
Redogörelse för ansökan
Revisionsberättelse 2019-11-05 till 2020-12-31
Verksamhetsberättelse 2020

25 (28)

Elektroniskt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Verksamhetsplan 2021
Stadgar
Årsmötesprotokoll 2021-02-15
Resultat- och balansräkning 2020
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Strokeföreningen Örebro beviljas 30 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd.
Användningen av stödet ska återredovisas till föreningsutskottet under 2022.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 104 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

Föreningsutskott 2021-05-18
Myndighetsutskott 2021-05-06
Registrerade ärenden juni
Tjänsteskrivelse utredning klagomål Sirishof Sov 819/2020
Tjänsteskrivelse vårdskada Berggården Sov 255/2021
Tjänsteskrivelse vårdskada hemsjukvården Hn 195/2021
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 105 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 21 maj 2021.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Muntlig information på sammanträdet.
Det var ett stopp i trygghetslarmen sista helgen i maj. Stoppet berodde den här
gången inte på larmleverantören utan på Tele2.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 107 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 134/2021
Ärendebeskrivning

Muntlig information från ordföranden.
I början av hösten kommer programnämnden att hålla ett förstärkt presidium
för att göra en riskanalys inför tillsynsplan 2022. Det är bra om
programnämndens ledamöter tills dess funderar över möjliga risker i
programnämndens verksamhet att ta upp.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 108 Övrig fråga gällande trygghetslarm
Ärendenummer: Sov 420/2021
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) ställer en fråga gällande sårbarheten i våra trygghetslarm.
Vad gör kommunen för att förhindra att det blir avbrott i trygghetslarmen.
Patrik Jonsson, programdirektör, svarar att kommunen kommer göra en
anmälan enligt nicedirektivet. Det finns inget arbete i gång för att göra större
förändringar i det larmsystem vi har. Däremot kommer kommunens
larmutrustning att behöva bytas ut inom ett antal år då den blivit för gammal.
När det blir aktuellt kommer ett arbete inför ett nytt system att starta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Datum: 2021-06-03
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

11. Revidering av förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem - Beslut
Kostnaderna för privatiseringarna i välfärden fortsätter att öka och
skapar stora problem för Örebro kommun. Det har blivit en mycket dyr
affär för skattebetalarna och samtidigt inneburit en fruktansvärd
påfrestning för kommunens personal.
Vi motsätter oss inte att man ser över och ställer tydliga krav på
utföraren och vill säkerställa en god kvalitet för deltagarna, vi motsätter
oss däremot att vi över huvud taget har privata utförare inom välfärden.
Vi anser därför att hela verksamheten istället borde 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.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet
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Tilläggsyrkande
Ärende numer: Sov 580/2020
”Översyn av riktlinjer vård och omsorg”
Mer behöver göras för framtidens vård och omsorg
Örebro Kommun står inför stora utmaningar, inte minst på området social välfärd. Hur vi
hanterar de ekonomiska utmaningarna kommer påverka kommunen både långsiktigt och
kortsiktigt. Äldreomsorgen har fått stor uppmärksamhet på senare tid vilket i sin tur bidragit
till att kommunerna fått mer resurser av staten. Att Örebro kommun fått resurser från staten
får inte bromsa det viktiga arbetet med bättre resursutnyttjande inom området.
Rapporten ”genomlysning av ekonomiska förutsättningar inom programområdet social
välfärd” visar på att Örebro kommun har en hög nettokostnad i jämförelse med andra
kommuner. Med en kostnadsutveckling som inte balanseras med skatteunderlaget måste vi
utreda hur brett och djupt välfärdsuppdraget ska vara. Det är oansvarigt att inom detta område
låtsas som om vi inte behöver ändra modellen.
Vi behöver gemensamt ta ansvar för varandra och komma överens om vad välfärdsuppdraget
består av. Behovsstyrning är viktig eftersom alla inte har samma behov och vi måste kunna ge
varje individ en möjlighet att välja där det är möjligt. Vi ska ge utrymme för chefer och
medarbetare närmast stödmottagaren att prioritera. Ingen människa, oavsett behov av stöd
eller tid i livet, kan dock få allt. Därför behöver politiken ta sitt ansvar och vara delaktiga i
processen.
I rapporten ”ekonomiska genomlysningen av verksamheter inom Social välfärd” framgår det
att Örebros bistånds riktlinjer behöver en översyn. Utredningen pekar på bland annat att
kommunen bör titta på vilka insatser som skulle kunna fasas ut till förmån för andra mer
kostnadseffektiva. Ett sådant exempel som lyfts fram är handling online. Ytterligare pekar
utredningen på att en diskussion om hur mycket tid som ska utföras i hemmet bör föras av
politiken. Utöver utredningen behöver strukturförändringsprogrammet inkluderas mer i
arbetet med förändrade riktlinjer. Detta saknas och bör därför kompletteras för att ligga som
underlag för ytterligare förändringar av biståndsbeslutet.
Med detta som bakgrund yrkar Moderaterna och Liberalerna och på:
Att ge programdirektören uppdrag att utreda vilka insatser som skulle kunna
fasas ut till förmån för andra mer effektiva insatser.
Att utredningen presenteras till programnämnden Social välfärd senast
december 2021.

För Liberalerna

För Moderaterna

Johanna Reimfelt

Emelie Jaxell
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Tilläggsyrkande
Ärende numer: Sov 73/2020
”Uppföljning av korttidsvården med fokus på rehabilitering”
I rapporten beskrivs hur Örebro kommun har genomgått stora förändringar på kort tid. Det har
i sin tur lett till att arbetssätt inte fullt ut har implementerats. Korttidsvården har flera delar
som behöver arbetas med och det uppdraget bör ligga på driftsnämnderna som är närmast
verksamheterna.
Det är dock motiverat att även Programnämnden Social välfärd tar ett större ansvar för de
individer som av olika anledningar får en väldigt lång vistelsetid. Utredningen lyfter fram att
personer som också har ett beslut enligt funktionshinderområdet i genomsnitt har längre
placeringar på korttidsplatsen. Det beror dels på att insatser om boende eller personlig
assistans inte kommer igång. Dels på att utredningen av individens behov kan dröja. Denna
fråga är komplex och kräver att ett helhetsperspektiv tas för i slutänden är det individer som
drabbas hårt.
Personer bli ”fast” på en korttidsavdelning med hög vårdtyngd när behovet är något annat.
Det kan innebära en ökad risk för social isolering. För det andra saknas det ofta kompetens
inom LSS hos medarbetarna. Det leder till att vistelsen kan bli kontraproduktiv och individen
faktiskt försämrats under sin vistelse.
En ytterligare parameter är att detta påverkar verksamheterna ekonomiskt. Verksamheterna
behöver sätta in extra resurser kring dessa individer för att möta behovet. Detta är något som
verksamheterna inte ersätts för.
Med dessa brister som bakgrund anser Liberalerna att Programnämnden social välfärd måste
ta ett helhets ansvar. Programnämnden behöver arbetar fram hur en ekonomisk ersättning kan
betalas ut om och när när extra resurser används.

Med det som bakgrund yrkar Liberalerna på:
Att Programdirektören får i uppdrag att korta vistelsetiderna.
Att programdirektören får i uppdrag att se över hur ersättningen skulle kunna
öka till enheterna för de mer kostsamma korttidsplaceringarna.

Johanna Reimfelt, Liberalerna.
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Tilläggsyrkande
Ärende nummer: Sov 1/2021
” lokal- och bostadsförsörjningsplanen 2022–2025 med investeringsplan”

Framtidens behov kräver en bra struktur
En bra lokalförsörjningsplan är en viktigt grund för att Örebro kommun ska kunna bedriva en
bra verksamhet idag och imorgon. Lokaler behöver vara förenliga med verksamhetens behov.
Hemsjukvården är ett exempel där man idag har lokaler som inte fungerar optimalt. Flera
verksamheter brottas med dåligt isolerade lokaler, dålig luft och är trångbodda. Detta är
problem som behöver lyftas för att politiken ska kunna få ett helhetsgrepp om hur situationen
ser ut idag men samtidigt för att kunna ta korrekta beslut om framtida investeringar.
Det som saknas i denna plan är en övergripande struktur. På flertalet ställen nämns behov och
önskemål om att lämna lokaler, som ett led i detta bör det även finns en tanke om vilken
verksamhet som skulle kunna tänkas överta lokalen. Örebro kommun behöver en tydligare
flytt kedja på samma sätt som en boendekedja behöver ses över.
Ska framtidens kostnader kunna balanseras med den demografiska utvecklingen krävs ett
smartare nyttjande av lokaler, verksamheter behöver ges större inflytande över sitt loka
utnyttjande och ökad samverkan med andra förvaltningar. Exempelvis kan Barn och
utbildning flytt från lokaler i större uträckning vara till fördel för Social välfärd.
Denna lokal- och bostadsförsörjningsplan håller inte måttet och tar inte sikte på de stora
viktiga behoven som social välfärd står inför. Liberalerna och Moderaterna anser att
strukturen bör ses över samt så behöver det pågående NOD- projektet tydligare presenteras
samt vilken påverkan det kan få för social välfärd framtida lokalbehov.
Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna och Moderaterna på
att

programdirektören får i uppdrag att presentera hur NOD- projektet påverkar
socialvälfärd lokalbehov

att

programdirektören får i uppdrag att förbättra strukturen och formen av lokaloch bostadsförsörjningsplanen.

För Liberalerna

För Moderaterna

Johanna Reimfelt

Emelie Jaxell
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Särskilt yttrande
Ärende: Delårsrapport med prognos 1 2021
Ärendenummer: SOV 363/2021

Programnämnd Sov
Örebro kommun
2020-06-03

Delårsrapport 1 med prognos
Programnämnd social välfärds verksamheter har på grund av pandemin varit hårt
ansatt, men nu när vaccinationerna är igång kan vi förhoppningsvis se ljuset i tunneln.
De totala Covid-19 effekterna på verksamheterna är det i nuläget förtidigt att slå fast
det som dock kan konstateras är att flera verksamheter fått göra avkall på sin
verksamhet. Viss verksamhet har dock klarat av att ställa om vilket har varit
betydelsefullt för de individer som är i behov av insatserna.
Trots att vaccinationstakten är hög och en ljusning är att skymta så finns det några
covid-19 relaterade efterdyningar som behöver bevakas för en tid framöver. Det är
bland annat den ökade psykiska ohälsan och våldet i nära relationer som i
delårsrapporten benämns som ”dolda behov”. Pandemin har med rätta riktat
strålkastarna på problematiken och här behövs en fortsatt bevakning.
I och med att den nya ersättningsmodellen träde i kraft den 2 november minskade
antalet individer med behov av insatser. Minskningen har bidragit till ett visst
överskott för programnämndens köpkraft. Här behöver förvaltningen noggrant följa
utvecklingen för att säkerställa att rätt individer får den omsorg den behöver.
Förvaltningen för funktionsstöd lyfter problematiken med att allt fler individer med
komplex problematik söker insatser enligt LSS och SoL. Detta är något som vi anser
även behöver bevakas av programnämnden i sitt arbete att planera för det framtida
behovet.
För Moderaternas grupp i programnämnd social välfärd
Emelie Jaxell (M)
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Tilläggsyrkande
Ärende numer: Sov 371/2021
”Fördelning av tidigare beslutade kvalitetsutvecklingspott vård och omsorg”
Utbildning är avgörande för framtidens äldreomsorg
Regeringen avsatte fyra miljarder år 2021 till landets kommuner för att säkerställa en god
vård och omsorg av äldre personer, satsningen är årligen. Örebro kommun, Programnämnd
social välfärd rekvirerade 53 974 374 kr i april från Socialstyrelsen. Dessa ekominska medel
är välkomna för Örebro kommun. Liberalerna anser at de fem områden som tagits fram för
satsning på utbildning och höjdkvalitet är bra.
För vidareutbildning för sjuksköterskor, i syfte att höja kompetensen
och att vara en attraktiv arbetsgivare, har betald utbildning erbjudits inom områdena distrikt,
psykiatri och geriatrik. Det är dock anmärkningsvärt att endast vidareutbildning inom
distriktsjuksköterska kommer genomföras. Det visar på att det behövas en starkare styrning av
utbildningen med utgångspunkt i kommunens behov inför framtiden.
Säkerhetsarbetet där det finns behov av att tydliggöra och strukturera krisledningsarbetet i
vård- och omsorgsförvaltningen både vad gäller utbildning roller, beredskap mm. Detta är en
mycket viktig fråga som Liberalerna har varit pådrivande inom. Vid ett flertal tillfällen har
Liberalerna inom driftsnämnder påtalat brister. Det är glädjande att Majoriteten har lyssnat på
denna kritik och att Örebro kommun påbörjar ett förbättringsområde. Utvecklingsledare inom
optimal bemanning, i syfte att utveckla bemanningsprocessen, kommer förhoppningsvis leda
till en förbättring.
Medicinsk strateg med läkarkompetens vars syfte är att stärka den medicinska kompetensen
inom kommunen. Liberalerna har ställt sig mycket positiva inför ett förändrat lagförslag där
kommunen ges rätt att anställa en MAL.
Anställning av de fyra vårdlärarna. Liberalerna ställer sig positiva till att satsningar på
medarbetare görs där utbildning är i fokus. Det är viktigt att dels höja lägsta nivån samt skapa
karriärmöjligheter där kompetenshöjning värderas positivt.
Liberalerna vill satsa ytterligare en miljon för att medarbetare ska kunna vidareutbilda sig
med utgångspunkt i verksamheten genom en kompetenshöjningspott. En
kompetenshöjningspott erbjuder enheterna själva att söka medel för utbildningar anpassade
för den egna verksamheten. Många gånger besitter enhetschef tillsammans med medarbetarna
kunskap om vilken utbildning som skulle höja kvalitén för de egna verksamheterna. Därför
anser Liberalerna att det är viktigt att lyssna på de som befinner sig i verksamheten.
Med detta som bakgrund yrkar Liberalerna på:
att en miljon avsätts till en kompetenshöjningspott i linje med yrkandes
intuitioner.
att programdirektören får i uppdrag att ta fram en struktur för hur medel från
kompetenshöjningspotten ska kunna sökas.

Johanna Reimfelt, Liberalerna.
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