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Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 11 december 2018.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Per Folkeson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 december 2018.
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§ 145 Utredning om förvaltarenhet - Beslut
Ärendenummer: Sov 631/2018
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning

Sedan flera år är det svårt att finna personer som vill åta sig godmans- eller
förvaltaruppdrag till personer med en sammansatt problematik. Godmanskap
och förvaltarskap är ett ideellt uppdrag med viss arvodering som anordnas när
någon på grund av ”sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
liknande förhållanden behöver hjälp med att förvalta sin egendom, bevaka sin
rätt, sörja för sin person”.
För att på ett bättre sätt tillgodose godmansskap och förvaltarskap som är mer
komplexa har vissa kommuner valt att inrätta en förvaltarenhet. Idén om att
inrätta en förvaltarenhet har funnits i Örebro sedan 2006, men har lagts vilande
då andra insatser, exempelvis REMO, gjort att behoven tillgodosetts.
Överförmyndarnämnden ser nu återigen att det finns ett behov av att utreda
ett eventuellt inrättande av en förvaltarenhet för målgruppen personer som är
särskilt komplexa och är tidskrävande. Med särskilt komplexa och tidskrävande
uppdrag avses exempelvis uppdrag som innefattar: hot och våld,
resurskrävande huvudmän med omfattande stödbehov eller personer med ett
psykiskt funktionshinder/missbruk.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-11-01
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
ett inrättande av en förvaltarenhet i Örebro kommun.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Överförmyndarkansliets förslag.

§ 147 Förstudie för gruppbostad om 6 lägenheter i
Varberga - Beslut
Ärendenummer: Sov 612/2018
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

En gruppbostad är en bostad som har ett antal mindre lägenheter samlade runt
ett gemensamt utrymme. Det finns personal dygnet runt och ska innehålla
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maximalt sex platser, till dem kan ytterligare två servicebostäder kopplas. En
servicebostad innebär att den boende har en egen lägenhet men kan tillkalla
personal dygnet runt om behovet finns.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att tillsammans med ÖBO
Omsorgsfastigheter teckna ett förstudieavtal för att utreda förutsättningarna
för en byggnation av en gruppbostad i Varberga.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med ÖBO Omsorgsfastigheter
teckna förstudieavtal avseende en gruppbostad i Varberga. Förstudien ska
resultera i ett beslutsunderlag med förslag på utformning, plan för
genomförande, tidsplan samt kostnad.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 148 Äskande om medel från
strukturförändringsprogrammet
Ärendenummer: Sov 456/2018
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att ge Programnämnd social
välfärd i uppdrag att, tillsammans med berörda driftsnämnder, arbeta fram ett
målinriktat strukturförändringsprogram som ska skapa förutsättningar för
en hållbar förnyelse av hemvårdsverksamheten i Örebro kommun.
Strukturförändringsprogrammet, som löper över tre år, ska resultera i att
verksamheten skapar en välmående driftsorganisation med en ekonomi i balans
och fortsatt nöjda kommuninvånare.
Hemvården prognostiserar nu underskott motsvarande 96,7 mnkr, 2018, därav
äskar Programnämnden social välfärd motsvarande summa hos
Kommunstyrelsen från strukturförändringsprogrammet för att möjliggöra
fortsatt arbete med åtgärder.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-11-13
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd äskar medel hos Kommunstyrelsen inom
ramen för strukturförändringsprogrammet för hemvården motsvarande
prognostiserat underskott, 96,7 mnkr.
Yrkande

Ulf Södersten (M), Johan Åqvist (L), Per Folkeson (MP) och David Larsson
(SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Ulf Söderstens (M),
Johan Åqvists (L), Per Folkesons (MP) och David Larssons (SD) yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att Martha
Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd äskar medel hos Kommunstyrelsen inom
ramen för strukturförändringsprogrammet för hemvården motsvarande
prognostiserat underskott, 96,7 mnkr.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Ulf Södersten (M), Sara Ishak (M), och Anders Brandén (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ulf Söderstens (M) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Johan Åqvist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Per Folkeson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 149 Information om budget 2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet. Budgeten kommer att tas upp för
beslut i programnämnden 7 februari.
Förslag till beslut

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

Programnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 150 Uppräkning av timersättning för personlig assistent
enligt LSS 2019 - Beslut
Ärendenummer: Sov 717/2018
Handläggare: Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning

Enligt Sveriges och Kommuner och Landsting, SKL, och Cirkulär 18:47
”Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018” är
regeringens förslag att höjningen för schablonbeloppet för 2019 ska uppgå till
1,5 procent. Örebro kommun har sedan tidigare följt schablonbeloppets
höjningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-11-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ersättningen för personlig assistans höjs med 1,5 procent 2019. För
nivå 1 blir ersättningen 271 kronor per timme och för nivå 2 blir
ersättningen 256 kronor per timme.
2. Assistansersättningen i Örebro skall årligen följa statliga
assistansersättnings procentuella höjningar för schablonbeloppet och
ska gälla från 1 januari varje år.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 151 Årlig uppräkning av taxor och avgifter vård och
omsorg - Beslut
Ärendenummer: Sov 666/2018
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning

Avgifter och kostpriser inom vård och omsorg ska omräknas varje år utifrån
förändringar i prisbasbelopp och omsorgsprisindex. Den årliga omräkningen
ska fastställas av Programnämnd social välfärd.
Avgifter och belopp med stöd i socialtjänstlagen justeras utifrån förändring av
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor. Beloppet har
ökat med 1 000 kronor jämfört med beloppet för år 2018. Förslaget är därmed
att maxavgiften och minimibeloppen ska höjas under 2019.
Priserna för kost, hemtjänst, hemsjukvård, serviceinsatser utan biståndsbeslut
samt avgift för trygghetslarm ska justeras utifrån föregående års fastställda
omsorgsprisindex (OPI). För 2018 fastställdes omsorgsprisindexet till 2,6
procent. Förslaget är att dessa avgifter ska höjas under 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och för hemtjänst höjs från och
med 1 mars 2019.
2. Minimibeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs från och med 1
mars 2019.
3. Avgiften för hemtjänst höjs från och med 1 mars 2019.
4. Avgiften för trygghetslarm höjs från och med 1 mars 2019.
5. Samtliga kostpriser höjs enligt bilaga från 1 mars 2019.
6. Avgiften för kommunal hemsjukvård höjs från och med 1 mars 2019.
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7. Omvårdnadsavgiften för korttidsvård, växelvård och rehab-platser höjs
från 1 mars 2019.
8. Avgiften för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs från och med 1
mars 2019.
9. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2019.
10. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2019.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att beslutspunkt 5 ändras så att styckepriset för
matlådor sänks till 50 kronor och att abonnemangspriset följer styckepriset.
David Larsson (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för egen budget.
Proposition

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkterna 1-4 och 6-10, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens
förslag respektive David Larssons (SD) yrkande om avslag till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för egen budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut för beslutspunkt
5, det vill säga; Kommunstyrelseförvaltningens förslag, David Larssons (SD)
yrkande om avslag till förmån för egen budget respektive ändringsyrkande från
Martha Wicklund (V) om att beslutspunkten ska ändras så att styckepriset för
matlådor sänks till 50 kronor samt att abonnemangspriset ska följa styckepriset.
Ordföranden behandlar förslagen var för sig och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och för hemtjänst höjs från och
med 1 mars 2019.
2. Minimibeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs från och med 1
mars 2019.

8 (21)

ÖREBRO

Protokoll

3. Avgiften för hemtjänst höjs från och med 1 mars 2019.
4. Avgiften för trygghetslarm höjs från och med 1 mars 2019.
5. Samtliga kostpriser höjs enligt bilaga från 1 mars 2019.
6. Avgiften för kommunal hemsjukvård höjs från och med 1 mars 2019.
7. Omvårdnadsavgiften för korttidsvård, växelvård och rehab-platser höjs
från 1 mars 2019.
8. Avgiften för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs från och med 1
mars 2019.
9. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2019.
10. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2019.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att beslutspunkt 5 ändras så att styckepriset för matlådor sänks till
50 kronor och att abonnemangspriset följer styckepriset.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för sitt yrkande om
avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med hänvisning till
Sverigedemokraternas eget budgetförslag i Kommunfullmäktige.

§ 152 Ansökan om utökning av ersättning, Bostad först Beslut
Ärendenummer: Sov 284/2018
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd och Verdandi ekonomisk förening har sedan 1
oktober 2016 en överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
gällande verksamheten Bostad först. Överenskommelsen är förlängd och gäller
till 2019-09-30.
Verdandi ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om utökat
ekonomiskt bidrag till verksamheten Bostad först om 368 832 kronor
motsvarande budgeterat underskott 2018. Bakgrunden till den ansökta
utökningen gäller bland annat ökat antal deltagare, fler tomhyror och vikarier
vid sjukdom eller ledighet.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-09
Ansökan om utökning
Ekonomisk redovisning
Redogörelse för vräkningar
Budget 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Verdandi ekonomisk förening beviljas en utökad årlig ersättning för 2018
och 2019 för Bostad försts verksamhet med 95 000 kronor per år, totalt
190 000 kronor. Den utökade ersättningen ska täcka kostnader kopplade till
vräkningar, tomhyra, flyttstäd och magasinering. Medlen tas från pengar avsatta
för utvecklingsmedel till föreningar.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
ett nytt IOP efter att nuvarande överenskommelse går ut 2019-09-30.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att Bostads försts ansökan ska beviljas i sin helhet.
Proposition

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande om bifall till Verdandi och Bostad förts ansökan.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Verdandi ekonomisk förening beviljas en utökad årlig ersättning för 2018
och 2019 för Bostad försts verksamhet med 95 000 kronor per år, totalt
190 000 kronor. Den utökade ersättningen ska täcka kostnader kopplade till
vräkningar, tomhyra, flyttstäd och magasinering. Medlen tas från pengar avsatta
för utvecklingsmedel till föreningar.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
ett nytt IOP efter att nuvarande överenskommelse går ut 2019-09-30.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att Verdandi och Bostad försts ansökan ska beviljas i sin helhet.
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§ 153 Revidering av delegationsförteckning - Beslut
Ärendenummer: Sov 650/2018
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärds delegationsförteckning är i behov av revidering
för att anpassas till ny lagstiftning, exempelvis ny Kommunallag, Lag om
bostadsanpassningsbidrag och Förvaltningslag, samt organisationsförändringar.
De nya delegationer som föreslås gäller:
- beslut om remissvar utan principiell betydelse,
- tecknande och uppsägning av övriga avtal under ett gränsbelopp,
- beslut om att anmäla eller avstå att anmäla personuppgiftsincidenter till
tillsynsmyndighet,
- beslut om sjukersättning,
- hävning av avtal inom valfrihetssystemet
- differentiering av ersättning till utförare personlig assistans
Beslutsunderlag

Reviderad delegationsförteckning
Förslag till beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 154 Överenskommelse för egenregin för
omvårdnadstjänster - Beredning
Ärendenummer: Sov 444/2018
Handläggare: Lisa Hedbrant
Ärendebeskrivning

Under juni reviderades förfrågningsunderlaget för omvårdnadstjänster med
privata utförare i Örebro kommun. Avtalen utifrån det nya
förfrågningsunderlaget började gälla 1 juli 2018. Utifrån de ändringar som
gjordes då, revideras nu även överenskommelsen med den egna utföraren i
Örebro kommun, ”egenregin”.
Överenskommelsen är baserad på samma villkor som
avtalen/förfrågningsunderlagen. Överenskommelsen är anpassad i de delar
som skiljer privat och kommunal regi åt.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-11-15
Överenskommelse omvårdnad
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 155 Överenskommelse med egenregin för
servicetjänster - Beredning
Ärendenummer: Sov 445/2018
Handläggare: Lisa Hedbrant
Ärendebeskrivning

Under juni reviderades förfrågningsunderlaget för servicetjänster med privata
utförare i Örebro kommun. Avtalen utifrån det nya förfrågningsunderlaget
började gälla 1 juli 2018. Utifrån de ändringar som gjordes då, revideras nu
även överenskommelsen med den egna utföraren i Örebro kommun,
”egenregin”.
Överenskommelsen är baserad på samma villkor som
avtalen/förfrågningsunderlagen. Överenskommelsen är anpassade i de delar
som skiljer privat och kommunal regi åt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-11-15
Överenskommelse servicetjänster
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 156 Granskningsrapport om likabehandlingsprincipen
inom valfrihetssystemet - Information
Ärendenummer: Sov 728/2018
Handläggare: Jasmina Mann
Ärendebeskrivning

PWC i uppdrag från Kommunstyrelseförvaltningen granskat hur
likabehandlingsprincipen kan tolkas och tillämpas i situationer som rör hävning
av avtal på grund av avtalsavvikelser. Rapporten tar även upp huruvida
hanteringen av tre leverantörer som kommunen hävt varit i enlighet med
likabehandling och granskar också dokumentation av händelser i
valfrihetssystemet och åtgärder leverantörer vidtar.
Rapporten redovisas på programnämndens sammanträde.
Beslutsunderlag

Utredning av valfrihetssystem enligt LOV, 2018-11-14
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 157 IOP EKSAM - Beredning
Ärendenummer: Sov 593/2017
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har sedan flera år bidragit till att finansiera
Eksams verksamhet. Sedan 2015 har beloppet varit 1,5 mnkr plus
indexuppräkning. Det nuvarande beslutet om finansiering löper ut den 30 april
2019. Programnämnden har beslutat att ett avtal eller en avtalsliknande
överenskommelse för verksamheten ska tas fram tillsammans med Eksam för
det fortsatta samarbetet från maj 2019 och framåt. Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån uppdraget tillsammans med Eksam tagit fram ett
förslag till Idéburet offentligt partnerskap, IOP, för perioden 1 maj 2019-30
april 2021.
Partnerskapet mellan Örebro kommun, Programnämnd social välfärd och
Eksam syftar till att gemensamt arbeta för att förebygga och minska ekonomisk
utsatthet som kan leda till socialt utanförskap. Eksam föreslås få en ersättning
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på 1,6 mnkr per år för uppdraget och det finansieras med medel från
programnämndens internbudget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-18
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap gällande att förebygga
och minska ekonomisk utsatthet för kommunens medborgare, 2018-10-18
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 158 Redovisning av resultat från Socialstyrelsens
äldreundersökning - Information
Ärendenummer: Sov 707/2018
Handläggare: Frida Evertsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet. Sammanfattningsvis visar
undersökningen att Örebro kommun har bättre resultat än genomsnittet i
Sverige inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende. Privata utförare
får ett bättre resultat än den kommunala inom hemtjänsten och inom vård- och
omsorgsboende får kommun och privat utförare likvärdiga resultat.
Inom hemtjänsten upplever 97 procent av de svarande ett bra bemötande och
inom vård- och omsorgsboende upplever 92 procent ett bra bemötande. Nio
av tio äldre är trygga, sammantaget nöjda och upplever att personalen tar
hänsyn till hens åsikter och önskemål.
Beslutsunderlag

Resultat för särskilt boende 2018
Resultat för hemtjänst 2018
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 159 Sammanfattande rapportering och förslag om
fortsättning av rehabiliterande arbetssätt - Beredning
Ärendenummer: Sov 214/2017
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Frida Evertsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2017 beslut om en strategi för införande av
rehabiliterande arbetssätt. Det rehabiliterande arbetssättet ska ge medborgarna
en ökad livskvalitet och medföra ett effektivare resursutnyttjande. I strategin
finns grunden, men det anges också att förutsättningarna behöver klargöras på
en rad områden och förslag till konkret utformning behöver tas fram, innan ett
rehabiliterande arbetssätt kan implementeras i full skala.
Det fortsatta arbetet har organiserats inom ramen för 5 olika projekt som
hållits ihop i en portfölj. Samtliga projekt har nu överlämnat sina respektive
rapporter. Föreliggande rapport är en sammanfattning av projektens arbete,
resultat och rekommendationer, kompletterat med analys och slutsatser för
helheten. Rapporten innehåller också rekommendationer och förslag till nästa
steg i förverkligandet av strategin.
Den samlade rekommendationen för att förverkliga strategin är att gå in i testoch utvecklingsfas. Genom att låta en liten del av organisationen testa alla
projektens delar inom rehabiliterande arbetssätt, är det möjligt att säkra att
modellen i hög grad blir sammanhängande och att de olika projektens åtgärder
fungerar tillsammans och leder mot de önskade effekterna. Testfasen pågår
som längst tom 2020 och ska förutom en testad och utvärderad helhet för
rehabiliterande arbetssätt utmynna i en utvecklad plan för breddinförande.
Testfasen ska också ha identifierat möjligheter och hinder kopplat till effekter
och nyttiggörande. Stödet till de verksamheter som ska testa föreslås
finansieras via programnämndens stimulansmedel. Beslut om belopp tas i
samband med programplan och budget.
Beslutsunderlag

Rehabiliterande arbetssätt - sammanfattande rapport, 2018-11-09
Förslag till beslut

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

15 (21)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 160 Rapport över ej verkställda beslut SoL och LSS för
kvartal 3 2018 - Information
Ärendenummer: Sov 676/2018
Handläggare: Lisa Palmroth
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 stöd till
funktionshindrade.
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,
utdömas 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

Rapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2018
Sammanställning av statistik alla nämnder kvartal 3 2018
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.
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§ 161 Information om Neuropsykiatrisk samverkan
Ärendenummer: Sov 671/2018
Handläggare: Patrik Jonsson, Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Den sociala investeringen Neuropsykiatrisk samverkan (NP-samverkan)
startade våren 2015 och beviljades 6,2 mnkr för genomförande under tre år.
Syftet med satsningen var att skapa en väg in för målgruppen ungdomar och
unga vuxna, från 15 år upp till och med 24 år, som upplever att vardagen och
övriga livssituationen inte fungerar på grund av neuropsykiatriska svårigheter
och funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att ge Programnämnd social välfärd
och Programnämnd barn och utbildning i uppdrag att initiera och säkerställa
genomförandet av implementeringen och tillskapandet av en permanent
verksamhet i enlighet med förslaget i slutrapporten. Implementeringen
påbörjas och genomförs under sommaren 2018, för att därefter gå över till
ordinarie drift och finansiering från september 2018.
Nämnden för funktionshindrade har tillsammans med Grundskolenämnden,
Gymnasienämnden och Socialnämnderna till ansvar att initiera och säkerställa
genomförandet av implementeringen och tillskapandet av en permanent
verksamhet. För att inte tappa kompetenser och engagemang i väntan på
organisering och implementering har respektive driftsnämnd säkerställt att alla
kostnader för verksamheten hanteras fram tills årsskiftet 2018/2019.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 162 Granskning av nämndernas efterlevnad av GDPR Beslut
Ärendenummer: Sov 611/2018
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns dataskyddsombud genomför en granskning av nämndernas
efterlevnad av dataskyddsförordningen och granskar särskilt huruvida
registerförteckningar och personuppgiftsbiträdesavtal finns för nämndernas
behandling av personuppgifter.
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Beslutsunderlag

Brev från dataskyddsombud, 2018-10-10
Svar till dataskyddsombud
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Svar till dataskyddsombud antas.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 163 Ledamotsinitiativ från Martha Wicklund (V)
Ärendenummer: Sov 709/2018
Handläggare: Martha Wicklund (V)
Ärendebeskrivning

Vid Programnämnd social välfärds sammanträde den 8 november 2018
initierade Martha Wicklund (V) ett ärende rörande ej verkställda beslut av barn
i öppenvård på grund av resursbrist. Förslaget är att förvaltningen ska
genomföra en översyn av problemet och presentera en åtgärdsplan med
konkreta punkter för hur problemet ska rättas till.
Socialnämnderna erbjuder olika alternativ i väntan på individuellt stöd och har
även under året beslutat om en resursförstärkning för att säkerställa
verkställighet av beslut.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ, 2018-11-08
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Martha Wicklunds (V) förslag om översyn och åtgärdsplan av ej verkställda
beslut kopplade till barn i öppenvård avslås.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att ledamotsinitiativet ska beviljas.
Proposition

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga ordförandens förslag respektive Martha Wicklunds (V) bifallsyrkande
till sitt förslag om översyn av ärenden rörande ej verkställda beslut av barn i
öppenvård på grund av resursbrist och presentation av åtgärdsplan.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Martha Wicklunds (V) förslag om översyn och åtgärdsplan av ej verkställda
beslut kopplade till barn i öppenvård avslås.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att bifalla förslaget om översyn av ärenden rörande ej verkställda beslut av
barn i öppenvård på grund av resursbrist och presentation av åtgärdsplan.

§ 164 Upphörande gränslöst samarbete - Information
Ärendenummer: Sov 634/2018
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om att samarbetet med gränslös
samverkan i sin nuvarande form upphör till årsskiftet. I fortsättningen kommer
ordföranden för Programnämnd social välfärd från Örebro kommun och
ordföranden för Hälso- och sjukvårdsnämnden från Region Örebro län att
träffas för att stämma av gemensamma frågor inom ansvarsområdet social
välfärd och hälso- och sjukvård.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 165 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 99/2018
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.
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Presidium ägde rum 16 november 2018.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 166 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 100/2018
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.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 167 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 101/2018
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
Den 14 november hävdes utföraren Trygg vardag i Örebro AB som utförare
till både omvårdnad och service. Anledningen till hävningen är att utföraren
gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Avtalsbrotten består i felaktig
registreringar av utförd tid hos kunder och brott mot arbetstidslagen.
Utföraren följer inte heller avtalet gällande ekonomisk och finansiell stabilitet.
Hävningen skedde sent i månaden vilket gjorde att utföraren hävdes redan till
månadskriftet. Processen för omval av ny utförare blev väldigt kort, varför
processen vändes för att säkra att samtliga och samtliga kunder till utföraren
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fick ny utförare. Kunderna till utföraren fick därför direkt en ny utförare via
systemet för ickeval istället för att själva välja ny utförare. De kan senare
göra nytt val av utförare om de inte blir nöjda med den utförare de tilldelats.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 168 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 102/2018
Ärendebeskrivning

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) tackar nämndens ledamöter för ett gott
samarbete under den gångna mandatperioden.
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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Yrkande/ reservation
Äskande om medel från strukturförändringsprogrammet

Datum 2018 -11 - 2 9
Ärende Sov 456/2018
Det är av yttersta vikt att hemvården fungerar utan avbrott. Tidigare har vi röstat bifall till
strukturförändringsprogrammet Ks 646/2018 som har till syfte att komma till rätta med bl.a.
omställn ingskostnader under en period av tre år och dessa pengar kommer från kommunens
försäljning av tomträtter. Tillfälliga medel avsedda för strukturförändring ska inte gå till att täcka hål i
budgeten.
Med anledning av ovanstående yrkar jag: Avslag
I händelse att yrkandet faller gäller ovanstående som reservation .

För sverigedemokraterna i Social välfärd:

tfo"//~
David Larsson (SD)

Yrkande/ reservation
Årlig uppräkning av taxor och avgifter vård och omsorg

Datum 2018-11-29
Ärende Sov 666/2018
Ärendet avser höjda avgifter för kost, hemtjänster, hemsjukvård, korttidsvård, städ och tvätt,
serviceinsatser utan biståndsbeslut, samt avgift för trygghetslarm. Motiveringen till höjningen av
avgifterna är att prisbasbeloppet ökat med 1000 kr. Vi Sverigedemokrater i Örebro kommun anser att
de som har varit med och byggt upp vår välfärd ska få behålla lite mer av pengarna, särskilt de som
har låg pension .
Med anledning av ovanstående yrkar jag :
Avslag till förmån för vår budget 2019 som innehåller en större ram för förbehållsbeloppet med 100kr
utöver majoritetens höjning , vilket ger större valfrihet än en enskild punktsatsning, samt en sänkning
av abonnemangskostnaden för trygghetslarm med 75 kr/mån (2 miljoner kr/år) och subventionerade
matlådor om 4.1 miljoner kr/år.
I händelse att yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.
För sverigedemokraterna i Social välfärd:

t1~1,f ~
David Larsson (SD)

Datum: 2018-11-29

Yrkande

Programnämnd Social välfärd

6 F örfrågningsunderlag vård- och
omsorgsboende i Bettorp
I offentlig verksamhet generellt och den kommunala välfärden i
synnerhet finns ibland stor rörlighet. Från ett år till ett annat kan
behovet av lokaler i kommunen ändras. Vi i Vänsterpartiet
tycker därför att det är viktigt att kommunen har tillgång till
egna verksamhetslokaler, bland annat för att kunna ställa om
från en verksamhet till en annan.
För oss är det därför viktigt att kommunen äger fastigheterna
där de har sin verksamhet. Med den här principen som nu
används allt oftare, att kommunen betalar men att ett privat
företag både bygger och äger fastigheten, riskerar att försämra
möjligheterna för kommunen att bedriva en effektiv och
flexibel äldreomsorg.
Med anledning av det här yrkar jag att förslag till beslut
istället lyder:

Förfrågningsunderlag för samarbetsavtal för nybyggnation av
vård- och omsorgsboende i Bettorp ändras för endast gälla
byggandet men inte förvaltningen som istället sköts av
kommunen.
Martha Wicklund
För Vänsterpartiet

Datum: 2018-11-29

Yrkande

Programnämnd Social välfärd

11 Årlig uppräkning av taxor och avgifter vård
och omsorg
Vänsterpartiet motsatte sig chockhöjningen av priset på
matlådor som gjordes 2015, av flera anledningar. Den
avgörande är riskerna det kan få för de äldres välmående och
hälsa. Vi oroar för att det höga och stigande priset på
matlådor leder till att färre köper matlådor och att fler
pensionärer kommer att bli undernärda och sjuka.
Dessutom tror vi att det i förlängningen leder till högre
kostnader någon annanstans i systemet, i till exempel
sjukvården. God, näringsrik mat till rimliga priser som alla
Örebros äldre klarar av, handlar både om livskvalite och
rätten till en äldreomsorg på allas jämlika villkor.
Jag yrkar bifall till punkt 1-4 och 6-10, men att punkt 5 ändras
så att:

5. Priset på lunch/ådor styckvis sänks till 50:- och att priserna
på abonnemang sätts i paritet med det priset.
Martha Wicklund

För Vänsterpartiet

Datum: 2018-11-29

Särskilt yttrande

Programnämnd Social Välfärd

8 Äskande om medel från
strukturförändringsprogrammet
Jag ställer mig bakom äskandet av medel för förstärkning av
hemvården, trots att underskotten till största del uppstår på
grund av privatiseringarna, som vi är mycket kritiska till! Men
kommunens egen verksamhet går sedan länge på knäna, på
grund av nedskärningar för att få ekonomin i balans, vilket är en
omöjlig situation för dem. Privatiseringarna är ett systemfel,
men kommunen har ändå ett ansvar för att verksamheten ska
fungera för de äldre.
Vänsterpartiet har som enda parti och ända sedan
privatiseringarna infördes i äldreomsorgen generellt och i
hemvården specifikt, oroats över utvecklingen för både
verksamheterna och för kommunens ekonomi.
Privatiseringarna i hemvården har kostat skattebetalarna
omkring en halv miljard kronor i fördyringar den senaste
mandatperioden. Hemvården har dessutom kantats av
skandaler, brottslighet och avtalsbrott. Kontrollapparaten har
fått expanderas med stora kostnader, men trots det räcker den
inte till för att garantera hög kvalite för våra äldre. Och i
kölvattnet av situationen och ständiga effektiviseringar för att
: rädda ekonomin, försämras arbetsmiljön och personalen slits ut
eller säger upp sig.
Vänsterpartiet har också motsatt sig hela det
strukturförändringsprogram som sjösatts för att försöka rädda
hemvården. Alla förslag på förändring är inte dåliga, men det
finns liten eller ingen förankring i verksamheterna och man
bemöter inte grund problemet, de skadliga privatiseringarna.
Än värre är att förstärkningen till programnämnd Social välfärd
inte ens är tänkt att genomföra några strukturförändringar,
utan för att täcka underskotten som uppstått på grund av
privatiseringarna.
Martha Wicklund
För Vänsterpartiet

