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Programdirektör
Planerare
Ekonom
Utredare
Utredare
Lokalstrateg
Örebro Stadsmission
Örebro Stadsmission

1 (21)

ÖREBRO

Protokoll

Jasmina Mann
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Lena Ljungsten
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Enhetschef
Boendesamordnare
Upphandlare
Region Örebro län

Paragraf 118–141

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 17 oktober 2019.

John Johansson (S), ordförande

Emelie Jaxell (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 oktober 2019.
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§ 118 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Tina Fingal Svens (C) anmäler jäv § 122, Svar på remiss om överenskommelse
om samverkan med civila samhället - beredning.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Anmälan om jäv läggs till protokollet.

§ 119 Anmälan av övriga ärenden
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) ställer en övrig fråga gällande förändringen av
larmgruppen.
Martha Wicklund (V) väcker ett ärende om att driften av hemtjänsten ska
återtas och skötas i kommunal regi.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Anmälan av övriga frågor och ärenden hanteras som separata punkter på
dagordningen och läggs till protokollet.

§ 120 Återrapportering av mobilt närsjukvårdsteam information
Ärendenummer: Sov 492/2016
Handläggare: Per-Ola Sundin
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd beslutade den 10 oktober 2016 att inrätta ett
mobilt närsjukvårdsteam för äldre personer med behov av omfattande hälsooch sjukvård. Projektet drivs från 1 januari 2017 till 31 december 2019 och
utvärderas under 2019. Perola Sundin från Region Örebro län informerar
programnämnden.
Beslutsunderlag

Rapport utvärdering Närsjukvårdteam Örebro, 20190429
Mobilt team för svårt sjuka Uppdrag, 20160518
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Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 121 Svar på Klimatanpassningsplan - beredning
Ärendenummer: Sov 583/2019
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tagit fram ett förslag på en klimatanpassningsplan. Syftet
med planen är att förebygga störningar av möjligheten att utföra de
kommunala, eller andra viktiga samhällstjänster, på grund av väderhändelser
eller förändrat klimat.
Störningarna kan handla om extrema väderhändelser som exempelvis skyfall,
värmebölja, stormar och snöväder. Väderhändelser kan leda till översvämning,
torka, vattenbrist m.m. Ett förändrat klimat kan förändra naturens
motståndskraft för extrema väderhändelser, vilket i sin tur kan påverka
människor genom nya typer av sjukdomar, smittspridningsvägar eller
odlingsmöjligheter. Allt detta kan påverka möjligheten att bedriva de
kommunala verksamheterna utan störningar och den framtagna planen ska
minska risken för sådana störningar. Målet för år 2030 är att Örebro kommun
ska ha en miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema
väderhändelser och ett förändrat klimat. Svar på remissen ska vara inlämnat
senast 7 november 2019.
Programnämnd social välfärd har inbjudits att lämna synpunkter på
Klimatanpassningsplanen. Programnämnden är i huvudsak positiv till förslaget
till Klimatanpassningsplan och ställer dig bakom förslaget som helhet.
Programnämnder lämnar dock några övergripande såväl som mer specifika
synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag

Klimatanpassningsplan Örebro kommun remissversion
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:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 122 Svar på remiss om överenskommelse om samverkan
med civila samhället - beredning
Ärendenummer: Sov 581/2019
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Kommunens utskott för hållbar utveckling och
Samverkansrådet i Örebro har en ny uppdaterad version av
”Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen” tagits fram för att bättre motsvara de förväntningar och behov
som parterna ger uttryck för just nu. Överenskommelsen om samverkan har
funnits sedan 2010. Syftet med överenskommelsen är att stärka relationerna
mellan det civila samhället och kommunen och skapa förutsättningar för
samverkan för en hållbar samhällsutveckling. Överenskommelsen gäller under
perioden 2020 – 2023. Under 2023 ska en översyn göras och eventuellt en
revidering.
Det har beviljats förlängd svarstid så svar på remissen ska ha inkommit senast
7 november 2019. Vilket innebär omedelbar justering den 7 november.
Programnämnd social välfärd ställer sig bakom förslaget som helhet men
lämnar några synpunkter.
Beslutsunderlag

Remissversion av reviderad Överenskommelse
Remissmissiv
Tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Remissvar
Förslag till beslut

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

Tina Fingal Svens (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 123 Standardmodell för nybyggnation av gruppbostad beredning
Ärendenummer: Sov 462/2019
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Under våren 2019 gavs ett uppdrag att ta fram ett förslag på standardmodell
för gruppbostäder, nya arbetssätt som ska resultera i lägre hyra samt förslag på
hyressättningsmodell vid nybyggnation av gruppbostäder.
Lokalförsörjningsenheten och Öbo omsorgsfastigheter har, med hjälp av ett
antal andra kommuner, tagit fram ett förslag på en standardmodell. Kostnaden
för en gruppbostad beräknas till mellan 13–15 mnkr beroende på
specialanpassningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-18
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:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 124 Gruppbostad Gällersta Gryt - beslut
Ärendenummer: Sov 249/2018
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd beslutade den 2019-05-09 att förstudierapporten
för Gällersta – Gryt 6:4 för gruppbostäder godkänns samt att
lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av gruppbostäder
av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport Gällersta – Gryt 6:4.
Kostnaden för gruppbostaden i Gällersta Gryt är beräknad till 28 mnkr. I
samband med beslutet att bygga gruppbostaden i Gällersta Gryt gavs ett
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tjänstemannauppdrag, som bland annat innebär att en standardmodell för
gruppbostäder ska tas fram i syfte att minska byggkostnaderna.
Lokalförsörjningsenheten och Öbo arbetar, med hjälp av ett antal andra
kommuner, med att ta fram ett förslag på en standardmodell.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd upphäver sitt tidigare beslut (2019-05-09 § 58)
gällande beställning av gruppbostad enligt förstudierapport Gällersta – Gryt
6:4.
2. Ny gruppbostad i Gällersta – Gryt beställs av Öbo omsorgsfastigheter AB
enligt kommande standardmodell.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar att beslutssats två omformuleras för att förtydliga
att beställning inte görs nu enligt en modell som programnämnden ännu inte
fattat.
Ordföranden yrkar att beslutssatsen förtydligas enligt följande formulering: I
samband med beslut om standardmodell för gruppbostäder kommer nytt
beslut tas att gruppbostaden i Gällersta-Gryt beställs i enlighet med den
modellen.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att programnämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslutspunkt ett och enligt det
reviderade förslaget för beslutspunkt två.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd upphäver sitt tidigare beslut (2019-05-09 § 58)
gällande beställning av gruppbostad enligt förstudierapport Gällersta – Gryt
6:4.
2. I samband med beslut om standardmodell för gruppbostäder kommer nytt
beslut tas att gruppbostaden i Gällersta-Gryt beställs i enlighet med den
modellen.
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§ 125 Redovisning av plan för föreningsbidrag Örebro
Stadsmission - information
Ärendenummer: Sov 503/2019
Handläggare: Amélie Poletti Lundström, Elin Gert
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet från Stadsmissionen gällande den
tillfälliga ökningen av föreningsbidrag programnämnden beviljade i juni 2019.
Örebro stadsmission ser att behoven har ökat i samhället av stadsmissionens
verksamhet. Denna del skulle behöva utökas
För stadsmissionens verksamhet i stort är planen att vidga finansieringen
genom att öka finansieringen genom att söka finansiering från andra
myndigheter, fonder och stiftelser.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 126 Rekvirering av stimulansmedel för psykisk hälsa beslut
Ärendenummer: Sov 787/2019
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

För 2019 finns det en ny överenskommelse om psykisk hälsa mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och totalt avsätter regeringen 1 774
miljoner kronor för överenskommelsen. Syftet med överenskommelsen är att
skapa förutsättningar för ett systematiskt utvecklingsarbete inom området
psykisk hälsa.
År 2019 är ett speciellt år eftersom medlen inom ramen för överenskommelsen
betalas ut betydligt senare än vanligt. Överenskommelsen på området psykisk
hälsa 2019 ska vidmakthålla och stärka den utveckling som skett genom
tidigare satsningar och bidra till särskilda insatser som utvecklar vård och stöd
för personer med psykisk ohälsa samt insatser som utvecklar det förebyggande
arbetet för att minska andelen som drabbas av psykisk ohälsa.
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För arbetet med ett systematiskt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa
kan Örebro kommun rekvirera 5 247 065 kr.
Beslutsunderlag

Överenskommelse psykisk hälsa 2019
Fördelning av stimulansmedel
Tjänsteskrivelse, 2019-09-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- 5 247 065 kronor rekvireras från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för
kommunens arbete med ett systematiskt utvecklingsarbete inom området
psykisk hälsa 2019.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 127 Svar på remiss om handlingsplan sammanhållen
vård och omsorg - beslut
Ärendenummer: Sov 586/2019
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Länets kommuner ges möjlighet att svara på Region Örebro läns remiss om
”Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg”. Utgångspunkten för
handlingsplanen är det prioriterade området Hälsofrämjande arbete och hälsooch sjukvård i den regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Kommunen delar handlingsplanens bild av nuvarande utmaningar i länet,
effektmål, delmål, önskat läge år 2030 och de genomsyrande perspektiv som
krävs för att uppnå delmålen. Kommunen hade dock önskat att remissversionen även hade innehållit den bilaga med indikatorer som omnämns i
handlingsplanen. Detta eftersom det nu är svårt att se hur det faktiska arbetet
utifrån handlingsplanen kommer att bedrivas och följas upp. I övrigt har
kommunen inga synpunkter på remissens innehåll.
Beslutsunderlag

Remiss – Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg, 2019-06-10
Remissmissiv - Remiss Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg, 201906-28
Tjänsteskrivelse, 2019-08-28
Förslag till svar, 2019-08-28
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Svar på remiss ”Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg” antas och
översänds till Region Örebro län.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 128 Revidering av investeringsprogram 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 590/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Det investeringsprogram som Programnämnd social välfärd fattade beslut om i
maj kan revideras inför budget 2020, vilket innebär investeringsutrymmet och
driftkostnadskonsekvenser förändras. I tjänsteskrivelsen redogörs de aktuella
objekten som flyttas fram till 2021 och 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-16
Revidering av investeringsprogram, 2019-09-23
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Reviderat investeringsprogram antas
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
Yrkande

Niclas Persson (MP) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att programnämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. Ordföranden finner därefter
att programnämnden beviljar Niclas Perssons (MP) yrkande om att lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Reviderat investeringsprogram antas
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2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
3. Niclas Perssons (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Emelie Jaxell (M), Ann-Katrine Jondelius (M), Anders Brandén (M) och David
Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 129 Delårsrapport 2 2019 - beslut
Ärendenummer: Sov 890/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Delårsrapport med prognos 2 bygger på utfallet januari till augusti och
redovisar prognostiserat helårsutfall för 2019. Programområde social välfärd
redovisar en negativ budgetavvikelse på totalt 145,5 mnkr inklusive
intraprenadernas resultat vilket är något sämre resultatet jämfört med årets
första delårsrapport. Nettobudgetramen för programområdet uppgår till
3 178,9 mnkr. Prognosen innebär en nettokostnadsökning med 198 mnkr
jämfört med nettokostnadsutfallet 2018. För att klara en långsiktig god
ekonomisk hushållning behöver åtgärder och effektiviseringar verkställas.
Den största avvikelsen mot budget finns inom hemvården, LOV med 79,7
mnkr. Hemvården ha haft stora underskott under flera år och har varit svårt att
komma tillrätta med detta. Avvikelsen mot budget grundar sig i olika orsaker
som har belyst såväl i hemvårdsutredningen, som i tidigare uppföljningar. Ett
stort arbete pågår inom Hemvårdsnämnden, inom ramen för det treåriga
strukturförändringsprogrammet för att komma tillrätta med underskottet. Flera
insatser än de redan pågående kommer att initieras under året och huvudfokus
är att effektivisera bemanningsplaneringen.
Socialnämnden har också stor prognostiserad avvikelse mot budget med 39,8
mnkr, vilket beror på externa vård- och behandlingskostnader, där fler
personer än budgeterat är i behov av insatser i form av extern institutionsvård.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2 2019, Programnämnd social välfärd
Delårsrapport med prognos 2 2019, Överförmyndarnämnden
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapporten med prognos 2 för
2019.
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2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Programnämnd social välfärd har tagit emot Socialnämndens begäran och
hänvisar till planer på ett övergripande strukturförändringsprogram inom
kommunen.
4. Programnämnd social välfärd ska fortsätta följa Hemvårdsnämndens arbete
med Strukturförändringsprogrammet.
5. Programnämnd ger programdirektören i uppdrag att fortsätta följa den
ekonomiska utvecklingen för programnämndens egna ekonomi.
Återrapportering sker i samband med Årsberättelse.
6. Programnämnden ger Funktionsstödsnämnden i uppdrag att fortsätta
arbetet med att uppnå en ekonomi i balans. Återrapportering sker i
samband med Årsberättelse.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet och
bifall till beslutspunkt 3-6.
Emelie Jaxell (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Karolina Wallström yrkar bifall till beslutspunkt 3, 4 och 5 och avslag till
beslutspunkt 6.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut till
beslutspunkt 1-5 och att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut till beslutspunkt
6, det vill säga bifall Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande om avslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden finner därefter att programnämnden beviljar Martha Wicklunds
(V) och Emelie Jaxells (M) respektive yrkande att få lämna ett särskilt yttrande
till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
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1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapporten med prognos 2 för
2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Programnämnd social välfärd har tagit emot Socialnämndens begäran och
hänvisar till planer på ett övergripande strukturförändringsprogram inom
kommunen.
4. Programnämnd social välfärd ska fortsätta följa Hemvårdsnämndens arbete
med Strukturförändringsprogrammet.
5. Programnämnd ger programdirektören i uppdrag att fortsätta följa den
ekonomiska utvecklingen för programnämndens egna ekonomi.
Återrapportering sker i samband med Årsberättelse.
6. Programnämnden ger Funktionsstödsnämnden i uppdrag att fortsätta
arbetet med att uppnå en ekonomi i balans. Återrapportering sker i
samband med Årsberättelse.
7. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
8. Emelie Jaxell (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) och Karolina Wallström (L) deltar inte i beslutspunkt 1
och 2.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 6 till förmån
för eget yrkande om avslag.

§ 130 Rekvirering av statsbidrag för förstärkning av
äldreomsorgen - beslut
Ärendenummer: Sov 604/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har möjlighet att rekvirera medel, 6 793 207 kr från
Socialstyrelsen för förstärkning av äldreomsorgen.
Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive
kommun ser att behoven är störst. Medlen kan användas från och med 27 juni
och till och med 31 december 2019. Återrapportering ska ske senast den 28
februari 2020 till Socialstyrelsen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Statsbidrag motsvarande 6 793 207 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
2. Programdirektören ges i uppdrag att fördela medlen kopplat till
äldreomsorgen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 131 Statistikrapport från enheten för uppföljning information
Ärendenummer: Sov 628/2019
Handläggare: Jasmina Mann
Ärendebeskrivning

Muntlig presentation på programnämndens sammanträde om Enheten för
uppföljnings statistikrapport från 2018 och våren 2019.
I Örebro kommun har Enheten för uppföljning uppföljningsansvaret för ca
200 verksamheter inom social välfärd. Dessa följs upp utifrån Riktlinje för
avtalsuppföljning av konkurrensutsatt verksamhet i social välfärd.
Kvalitetsuppföljningar är ett av kärnuppdragen där fokus ligger på uppföljning
av kvalitetskraven i avtal och överenskommelser. Men för att täcka in ett helt
avtal behövs flera olika metoder av uppföljning flera av metoderna kan
planeras in långsiktigt medan andra bygger på ett snabbt agerande.
Beslutsunderlag

Statistik - Enheten för uppföljning 2018-2019
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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§ 132 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019 information
Ärendenummer: Sov 837/2019
Handläggare: Inger Lund-Petersen
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ Soci-altjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och funktionsstöd.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift, så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma lagar
utdö-mas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10
tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information till
programnämnden.
Beslutsunderlag

Statistikrapport kv 2 2019, SoL och LSS
Sammanställning del 1. Ej verkställda beslut kvartal 2 2019, SoL och LSS
Sammanställning del 2. Ej verkställda beslut kvartal 2 2019, SoL och LSS
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

15 (21)

ÖREBRO

Protokoll

§ 133 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Folkets Hus
Vivalla Förening, 220 000 kr - beslut
Ärendenummer: Sov 587/2019
Ärendebeskrivning

Folkets Hus Vivalla Förening ansöker om 220 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för att starta ett resurscenter som ska fungera som en motor
för att inspirera människor till engagemang inom föreningslivet.
Utvecklingsstödet ska främst användas till lönekostnader och lokalhyra samt
samtalsträffar.
Föreningen träffade Föreningsutskottets vid utskottets beredning av ärendet.
Beslutsunderlag

Ansökan
Redogörelse
Stadgar
Årsmötesprotokoll 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Folkets Hus Vivalla Förenings ansökan om ettårigt utvecklingsstöd avslås.
Föreningsutskottets behandling

Föreningensutskottet anser att Folkets Hus Vivalla Förenings engagemang och
idéer är goda, men att den planerade verksamheten har svag koppling till direkt
medlemsaktivitet inom Social välfärds målgrupper. Föreningsutskottet anser
därför att ansökan ska avslås.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 134 Avbruten upphandling av nytt valfrihetssystem enligt
LOU - information
Ärendenummer: Sov 275/2019
Handläggare: Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning

Muntlig information om den avbrutna upphandlingen av nytt valfrihetssystem
enligt LOU. Ingen leverantör levde upp till samtliga av de ska-krav kommunen
ställt i förfrågningsunderlaget.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 135 E-signering - skarpt läge på oktobernämnden
Ärendenummer: Sov 851/2019
Ärendebeskrivning

Som en del av Örebros övergripande strategi Digitalt först satsar kommunen
på att stärka den tekniska förmågan att elektroniskt kunna signera olika typer
av dokument. Denna tekniska förmåga kan sedan användas i olika situationer,
däribland för att justera politiska protokoll.
Projektet E-signering 2.0 syftar till att bland annat tillse att alla politiska
nämnder har tillgång till e-signering under hösten 2019. Enligt den plan som
tagits fram kommer breddinförandet vara genomfört januari 2020.
Inledningsvis kommer inte nämndprotokoll med sekretessuppgifter att beröras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-26
Presentation 2019-08-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 136 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 103/2019
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

Månadsraport boenesamordning och utskrivningsklara dygn september 2019
Protokoll Föreningsutskott 19 augusti 2019
Protokoll Föreningsutskott 22 augusti 2019
Protokoll Myndighetsutskott 5 september 2019
Registrerade ärenden september 2019
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 137 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 102/2019
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 20 september 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut september 2019
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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.

§ 138 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 100/2019
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
Örebro omsorg har sedan en tid tillbaka stämt Örebro kommun. Ärendets
hantering har dröjt i rätten och kommunen har fört dialog med företaget för att
se om det går att hitta en gemensam lösning. Parterna står dock för långt i från
varandra för att en lösning ska vara möjlig.
Efter att boende från Ädelgården flyttats till det nya vård- och omsorgsboendet
i Rynningeviken och lokalerna blir tomma, ska ett antal platser göras om till
korttidsplatser för att möta behovet av hemtagning av utskrivningsklara från
sjukhuset. Det finns också planer på att säga upp vård- och omsorgsboendet
Rosenlund, men det kan bli aktuellt att skjuta avvecklingen längre fram i tiden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 139 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 101/2019
Ärendebeskrivning

Muntlig information från ordföranden om beslutet att avbryta upphandlingen
om nytt valfrihetssystem enligt LOU.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 140 Övrig fråga gällande larmgruppen
Ärendenummer: Sov 949/2019
Ärendebeskrivning

Karolina Wallström (L) undrar om det vid ett senare tillfälle går att få en
rapport i programnämnden över hanteringen av larmgruppen?
Ordföranden John Johansson (S) svarar att larmgruppen i huvudsak är en fråga
för Hemvårdsnämnden att hantera, men att en återkoppling kommer ske
senare i programnämnden.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 141 Ledamotsinitiativ om att driften av hemtjänsten ska
återtas och skötas i kommunal regi
Ärendenummer: Sov 948/2019
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) yrkar att driften av hemtjänsten ska återtas och skötas i
kommunal regi från 15 april 2020.
Yrkande

John Johansson (S), Emelie Jaxell (M) och Karolina Wallström (L) yrkar avslag
till Martha Wicklunds (V) förslag.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall Martha Wicklunds (S) yrkande om att driften av hemtjänsten ska
återtas och skötas i kommunal regi från den 15 april 2020, respektive John
Johanssons (S), Emelie Jaxells (M) och Karolina Wallströms (L) yrkande om
avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar att avslå Martha Wicklunds (V) yrkande.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Martha Wicklunds (V) yrkande om att driften av hemtjänsten ska återtas och
skötas i kommunal regi från den 15 april 2020 avslås.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot programnämndens beslut till
förmån för eget yrkande om att driften av hemtjänsten ska återtas och skötas i
kommunal regi från den 15 april 2020.
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Särskilt yttrande
Ärende: Revidering av investeringsprogram 2020
Ärendenummer: Sov 590/2019
Miljöpartiet kommer rösta bifall till revideringen av investeringsprorgam men vill anmäla en
avvikande åsikt gällande renoveringen av härbärget Gnistan som skjuts på framtiden.
Under flera år har det kommunala bolaget Futurum hanterat frågan om renovering av
Härbärget Gnistans lokaler på ett sätt som lämnar mycket att önska. Bristen på ansvarstagande
och att säkerställa att lokalerna håller en skälig levnadsstandard var en anledning att
Frälsningsarmén valde att inte driva verksamheten vidare på uppdrag av kommunen.
Att programnämnden återigen skjuter renoveringen av lokalerna på framtiden ser Miljöpartiet
som ett illavarslande tecken. Härbärget fyller en viktig roll i arbetet mot hemlöshet och att få
människor vidare i boendekedjan. Även om kommunen tagit över driften av verksamheten så är
lokalerna i akut behov av renovering. Utan aktiva åtgärder riskeras hela verksamheten, särskilt
då bristen på alternativa lokaler i lämpligt läge är svåra att hitta. Även om detsamma gäller
under en evakueringsperiod så anser Miljöpartiet att Gnistans nuvarande lokaler och läge har
fördelar som saknas för andra alternativ som varit uppe till diskussion.
Niclas Persson, ledamot i nämnden
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

