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Joel Larsson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

John Johansson (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
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§ 19 Information om nybyggnation av vård- och
omsorgsboendet i Bettorp
Ärendenummer: Sov 263/2018
Handläggare: Christina Kämpe (NCC), Janina Igelström (Liljewall)
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet av representanter från NCC och
arkitektbyrån Liljewall om nybyggnationen av vård- och omsorgsboendet i
Bettorp.
Vård- och omsorgsboendet kommer att ha inflytt under 2021 och vara
uppdelad på 3 flyglar som möts i ett nav. Två av flyglarna är fyra våningar höga
medan den tredje är tre våningar hög. Arkitekterna har arbetat med att skapa
en intressant inomhusmiljö med ljusinsläpp och siktlinjer som bryts för att
göra korridorer och rum spännande.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 21 Uppräkning av avgifter inom LOV - beslut
Ärendenummer: Sov 116/2020
Handläggare: Annica Kindborg
Ärendebeskrivning

Enligt förfrågningsunderlagen för service-, omvårdnadstjänster, mattjänst samt
tjänster inom daglig verksamhet kan Programnämnd social välfärd ta beslut om
en årlig justering av ersättning till utförare inom respektive område.
Ersättningsnivåerna för omvårdnadstjänster för kommunal utförare föreslås bli
425 kr per timme för ersättning till tätort samt 483 kronor per timme för
ersättning till förort/landsbygd från och med 1 april. Ersättningen för
omvårdnadsvak föreslås bli 349 kr/tim. Den totala höjningen motsvarar 1,27
procent.
Ersättningsnivåerna för servicetjänster för kommunal utförare föreslås bli 397
kr per timme för ersättning till tätort samt 444 kronor per timme för ersättning
till förort/glesbygd från och med 1 april 2019. Den totala höjningen motsvarar
2,7 procent.
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För ersättningarna avseende tjänster inom daglig verksamhet föreslås en
höjning med 0,83 procent för den kommunala utföraren.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom tätort justeras till 425
(kommunal) samt 428 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller
från och med 1 april 2020.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom förort/landsort justeras
till 483 (kommunal) samt 489 (extern) kronor per timme.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2020.
3. Omvårdnadsvak justeras till 349 kronor per timme (kommunal) och
351 kronor per timme (extern). Prisjusteringen gäller från och med 1
april 2019.
4. Ersättningsnivån för servicetjänster inom tätort justeras till 397
(kommunal) samt 401 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller
från och med 1 april 2020.
5. Ersättningsnivån för servicetjänster inom förort/landsort justeras till
444 (kommunal) samt 453 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen
gäller från och med 1 april 2020.
6. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
förslag. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2020.
7. Ersättningsnivån för tillagning och distribution av mattjänst föreslås att
ligga kvar på samma nivå som tidigare.
8. Kostnadsökningen för omvårdsinsatser finansieras via medel från den
årliga lönekompensation som hör till den del av hemvården och daglig
verksamhet som är konkurrensutsatt. Medel finns redan avsatta för
detta ändamål under Programnämnd social välfärd.
Ersättningsökningen för serviceinsatser ökas via indexkompensationer
från Kommunstyrelsen.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till beslutspunkt 1-5 och beslutspunkt 8 samt
bifall till beslutspunkt 6 och 7 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Martha
Wicklund (V) yrkar även på att lägga till ytterligare en beslutspunkt om att de
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delar av äldreomsorgen, hemtjänsten och servicen som är utlagd på LOV tas
tillbaka i kommunal regi.
Dennis Junge (L) yrkar avslag till förmån för egen budget.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande om avslag till beslutspunkt 1-5 och beslutspunkt 8 samt tillägg om
ytterligare beslutspunkt om att de delar av äldreomsorgen, hemtjänsten och
servicen som är utlagd på LOV tas tillbaka i kommunal regi, samt Dennis
Junges (L) yrkande om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för egen budget.
Ordföranden behandlar förslagen var och ett för sig och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

1. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom tätort justeras till 425
(kommunal) samt 428 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller
från och med 1 april 2020.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom förort/landsort justeras
till 483 (kommunal) samt 489 (extern) kronor per timme.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2020.
3. Omvårdnadsvak justeras till 349 kronor per timme (kommunal) och
351 kronor per timme (extern). Prisjusteringen gäller från och med 1
april 2020.
4. Ersättningsnivån för servicetjänster inom tätort justeras till 397
(kommunal) samt 401 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller
från och med 1 april 2020.
5. Ersättningsnivån för servicetjänster inom förort/landsort justeras till
444 (kommunal) samt 453 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen
gäller från och med 1 april 2020.
6. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
förslag. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2020.
7. Ersättningsnivån för tillagning och distribution av mattjänst föreslås att
ligga kvar på samma nivå som tidigare.
8. Kostnadsökningen för omvårdsinsatser finansieras via medel från den
årliga lönekompensation som hör till den del av hemvården och daglig
verksamhet som är konkurrensutsatt. Medel finns redan avsatta för
detta ändamål under Programnämnd social välfärd.
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Ersättningsökningen för serviceinsatser ökas via indexkompensationer
från Kommunstyrelsen.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag till punkt 1-5 och 8 samt tillägg om att de delar av
äldreomsorgen, hemtjänsten och servicen som är utlagd på LOV tas tillbaka i
kommunal regi.
Dennis Junge (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för egen budget.

§ 22 Attestförteckning 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 171/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I redovisningslagen (KRL) förutsätts den ekonomiska redovisningen ske enligt
god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll upprättas i
kommunen. Kommunen ska kännetecknas av god affärssed och god
betalningsmoral.
I kommunens Redovisningsriktlinje nr 11, Attester, regleras ansvar och rutiner
för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett
helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla
en aktuell förteckning över utsedda attestanter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-17
Attestförteckning 2020
Bilaga Attestinstruktion
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 23 Rekvirering av statsbidrag för att stärka bemanningen
inom den sociala barn och ungdomsvården - beslut
Ärendenummer: Sov 173/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Regeringen har under 2020 avsatt 150 000 000 kronor för att stärka
bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården, Örebro kommun
tilldelas 1 064 474 kronor. Medlen kommer att användas till att stärka
verksamheten Familjehem.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Medel rekvireras från Socialstyrelsen motsvarande 1 064 474 kronor för att
stärka verksamheten Familjehem.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 24 Rekvirering av statsbidrag för att stärka insatserna för
barn och unga med psykisk ohälsa - beslut
Ärendenummer: Sov 172/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Kommunen har möjlighet att rekvirera statliga medel från Socialstyrelsen
avseende att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, 709 649
kr för 2020. Programnämnden har att ta ställning till hur medlen ska användas
utifrån givna regelverk och på ett sätt som stödjer de politiska prioriterade
satsningarna.
De medel som rekvireras kommer att användas av Socialnämnden för att
delfinansiera och förstärka den gemensamma satsningen med Centralt skolstöd
som benämns Bryggan. Bryggan är en samägd verksamhet som delas av skolan
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och socialtjänsten och riktar sig till elever i grundskolan som har komplicerad
frånvaro s.k. hemmasittare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Medel motsvarande 709 649 kronor rekvireras från Socialstyrelsen för att
delfinansiera och förstärka den gemensamma satsningen med Centralt skolstöd
som benämns Bryggan.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 25 Rekvirering av statsbidrag för habiliteringsersättning beslut
Ärendenummer: Sov 174/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har möjlighet att rekvirera statliga medel från Socialstyrelsen
för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas i syfte att införa eller höja
dagpenningen för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 9:10.
Örebro kommun har möjlighet att rekvirera 6 451 485 kronor för 2020.
Rekvisitionen ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 1 juni 2020.
Föregående år rekvirerade Programnämnd social välfärd statsbidrag
motsvarande 6 294 023 kronor vilket möjliggjorde fortsatt höjd
habiliteringsersättning till 40 kronor för halvdag och 60 kronor för heldag och
två ”extra utbetalningar” gjordes.
I december fanns cirka 637 deltagare med planerad närvaro i den dagliga
verksamheten. Habiliteringsersättning betalas ut utifrån närvarodagar hel eller
halv och till en kostnad motsvarande 10,6 miljoner (inklusive ”extra
utbetalning”) 2019.
Habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet är skattefri. Någon
beloppsgräns finns inte enligt Skatteverket. I och med detta medför inte
fortsatt höjning av habiliteringsersättningen skattetekniska eller bidragstekniska
problem för den enskilde.

8 (19)

ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Statsbidrag motsvarande 6 451 485 kronor rekvireras från
Socialstyrelsen.
2. Habiliteringsersättningen för 2020 utgår för halvdag med 40 kronor
och 60 kronor för heldag, samma nivå som föregående år.
3. Extra utbetalning kommer att ske i juni och i december.
Yrkande

David Larsson (SD) yrkar på en höjning från 40 kronor till 50 kronor för
halvdag och från 60 kronor till 100 kronor för heldag.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut för
beslutspunkt 1 och 3 och att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt
2, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive David
Larssons (SD) yrkande om att habiliteringsersättningen ska höjas från 40
kronor till 50 kronor för halvdag och från 60 kronor till 100 kronor för heldag
och att programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Statsbidrag motsvarande 6 451 485 kronor rekvireras från
Socialstyrelsen.
2. Habiliteringsersättningen för 2020 utgår för halvdag med 40 kronor
och 60 kronor för heldag, samma nivå som föregående år.
3. Extra utbetalning kommer att ske i juni och i december.
Reservation

David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet i beslutspunkt 2 till
förmån för eget yrkande om att habiliteringsersättningen ska höjas från 40
kronor till 50 kronor för halvdag och från 60 kronor till 100 kronor för heldag.

9 (19)

ÖREBRO

Protokoll

§ 26 Tilläggsanslag och ombudgeteringar mars 2019 beslut
Ärendenummer: Sov 175/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I ärendet sammanfattas beslut i Kommunstyrelsen som avser ombudgetering
av Dödsbohandläggningen från Socialnämnden till Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och tilläggsanslag för årliga indexuppräkningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut fastställa budgetram
för Programnämnden, Socialnämnden samt Överförmyndarnämnden.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till egen budget.
Proposition

Ordföranden John Johansson finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Martha
Wicklunds yrkande.
Ordföranden ställer förslasgen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut fastställa budgetram
för Programnämnden, Socialnämnden samt Överförmyndarnämnden.
David Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med hänvisning till egen
budget.
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§ 27 Årsberättelse 2019 - beslut
Ärendenummer: Sov 162/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programområde social välfärd redovisar samlat en negativ avvikelse från
budget med 145,2 mnkr inklusive intraprenadernas resultat. Avvikelsen för
bokslutet på total nivå är i linje med avvikelsen som rapporterades i prognos 2.
I jämförelse med 2018 år har nettokostnaden ökat med 6 procent för
programområdet, vilket motsvarar 197,7 mnkr.
Den största avvikelsen återfinns för Hemvårdsnämnden, - 98,9 mnkr.
Hemvården har haft stora underskott under flera år och har haft svårt att
komma tillrätta med detta. Avvikelsen från 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 intensifieras, huvudfokus är att
effektivisera bemanningsplaneringen.
Socialnämnden redovisar i bokslutet en avvikelse mot budget med -29,9 mnkr.
Orsaken är främst att fler personer än budgeterat var i behov av insatser i form
av extern institutionsvård.
Programnämnden har beslutat om flera kostnadsreducerande åtgärder under
året, som höjning av hyror på vård- och omsorgsboendena och borttagande av
service utan biståndsbeslut. Dessa beslut väntas också ge ekonomiska resultat
även kommande år. Kontinuerligt effektiviseringsarbete pågår också hos
driftsnämnderna. Programnämnden och driftsnämnderna behöver i större
utsträckning också se över till vilken kvalitet och ambitionsnivå som
verksamheterna ska bedrivas på.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2019 Programnämnd social välfärd
Årsberättelse 2019 Överförmyndarnämnden
Årsberättelse 2019 Funktionsstödsnämnden
Årsberättelse 2019 Socialnämnden
Årsberättelse 2019 Vårdboendenämnden
Årsberättelse 2019 Hemvårdsnämnden
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer årsberättelse för 2019.
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2. Årsberättelse 2019 överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Det ekonomiska resultatet för Programområde social välfärd följs upp i
månatliga rapporter till Programnämnd social välfärd.
4. Programnämnd social välfärd ska fortsätta följa Hemvårdsnämndens
arbete med Strukturförändringsprogrammet
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att få lägga en protokollsanteckning till protokollet.
John Johansson (S) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande om att få
lägga en protokollsanteckning till protokollet då Martha Wicklund (V) valt att
avstå från att delta i beslutet.
Emelie Jaxell (M) bifaller Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt yrkar att
få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut till
beslutspunkt 1-4 och att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna en
protokollsanteckning till protokollet mot sitt avslagsyrkande och finner att
programnämnden beslutar att avslå Martha Wicklunds (V) yrkande.
Slutligen finner ordföranden att programnämnden beviljar Emelie Jaxells (M)
yrkande om att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer årsberättelse för 2019.
2. Årsberättelse 2019 överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Det ekonomiska resultatet för Programområde social välfärd följs upp i
månatliga rapporter till Programnämnd social välfärd.
4. Programnämnd social välfärd ska fortsätta följa Hemvårdsnämndens
arbete med Strukturförändringsprogrammet.
5. Emelie Jaxell (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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Dennis Ljunge (L), Martha Wicklund (V) och David Larsson (SD) avstår från
att delta i beslutet.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslut att avslå hennes yrkande om att
lämna en protokollsanteckning till protokollet.

§ 28 Statistikrapport enheten för uppföljning 2019 information
Ärendenummer: Sov 207/2020
Handläggare: Jasmina Mann
Ärendebeskrivning

I Örebro kommun har Enheten för uppföljning uppföljningsansvaret för ca
200 verksamheter inom social välfärd. Dessa verksamheter följs upp utifrån
metoder som finns beskrivna i Riktlinje för avtalsuppföljning av
konkurrensutsatt verksamhet i social välfärd.
Enheten för uppföljning har tagit fram en rapport som redovisar statistik från
de uppföljningar som genomförts under 2019 samt en kortare beskrivning av
metod.
Beslutsunderlag

Statistikrapport, 2020-02-24
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 29 Förändring av delegationsförteckningen - beslut
Ärendenummer: Sov 99/2020
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

På begäran från Myndighetsavdelningens uppföljningsenhet föreslås en mindre
justering av delegationsförteckningen där titeln planerare byts ut mot titeln
Avtalscontroller för de delegationer som rör uppföljning av interna och externa
verksamheter. Titeln "Myndighetschef" ersätts också med titeln "Enhetschef
myndighet".

13 (19)

ÖREBRO

Protokoll

På delegation 5.9 Stänga av externa utförare från valbarhet, har kriteriet ”Efter
samråd med enhetschef” myndighet tagits bort. I den upparbetade processen
enheten har ingår att alltid samråda med ansvarig chef. Enheten upplever att
det skapar en otydlighet att även ha med det i delegationsförteckningen.
För att vid semester, sjukdom eller föräldraledighet hantera delegationer ålagda
programdirektören har ytterligare en delegation lagts till. Det gäller 1.7 i
delegationsförteckningen om rätten att överlåta sin delegerande beslutanderätt
och uppdra till annan anställd inom kommunen att besluta istället. Vid de
tillfällen det blir aktuellt att delegera programdirektörens beslutanderätt ska
nämnden informeras.
Beslutsunderlag

Reviderad delegationsförteckning mars 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 30 Höjd avgift för familjerådgivning - beslut
Ärendenummer: Sov 170/2020
Handläggare: Cecilia Jakobsson, Region Örebro län
Ärendebeskrivning

Enligt Socialtjänstlagen är familjerådgivning ett kommunalt ansvar. I Örebro
län bedriver Region Örebro län (Regionen) familjerådgivningen åt
kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. Avgiften för ett samtal med
familjerådgivningen är idag 150 kronor och har inte justerats på ungefär 20 år.
Regionen vill nu höja avgiften och även införa en avgift för uteblivna samtal.
Avgiften för uteblivna besök och avgiften för samtal som föreslås höjas med
100 kronor till 250 kronor ska täcka del av ökade kostnader för personal och
drift av verksamheten.
Eftersom familjerådgivning är ett kommunalt ansvar ska avgifter för
verksamheten fastställas av kommunen.
Avgift för uteblivna samtal och höjd avgift för samtal med familjerådgivningen
ska gälla från 2020-06-01.
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Beslutsunderlag

Avgifter för familjerådgivningen, 2020-01-17
Missiv familjerådgivningen 2020-01-21
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Avgiften för familjerådgivning enligt SoL 5:3 fastställs till 250 kronor per
samtal.
2. Avgift för uteblivna samtal får tas enligt Region Örebro läns Avgiftshandbok
3.4.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Nämndens behandling

Ett tillägg ska göras i beslutsunderlaget som skickas till Kommunfullmäktige
om att alla ska kunna få hjälp på Familjerådgivningen i Örebro län och om det
framkommer att sökande saknar ekonomiska förutsättningar att få hjälp finns
möjligheten att få insatsen avgiftsbefriad.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 31 Politisk viljeinriktning för Örebros hemvård information
Ärendenummer: Sov 167/2020
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet från Hemvårdsnämndens ordförande
gällande det ekonomiska läget i hemvårdsnämnden utifrån ett politiskt
perspektiv.
Förvaltningen har blivit ålagda att arbeta hem 30 miljoner kronor under 2020.
Som ett led i detta har medarbetare och chefer fått utbildning för att
verksamheten ska gå åt samma håll och nå de nödvändiga effektiviseringarna. I
den här processen eftersträvar Hemvårdsnämnden att vara lyhörd och utöva en
tillitsbaserad styrning.
Hemvårdsnämnden måste göra en omstrukturering för att optimera storleken
på personalstyrkan utifrån den beviljade tiden nämnden får ersättning för.
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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.

§ 32 Återrapportering av användning av statsbidrag för
ökad bemanning inom äldreomsorgen
Ärendenummer: Sov 181/2020
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd beslutade den 3 oktober 2019 att rekvirera
6 793 207 kr från Socialstyrelsen för förstärkning av äldreomsorgen.
Medlen har främst använts till att utöka antalet vård- och
omsorgsboendeplatser och starta upp vård- och omsorgsboendet i
Rynningeviken, volymökning omsorgsinsatser och lönekostnader till
utvecklingsarbetet med rehabiliterande arbetssätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-02-24
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 104/2020
Ärendebeskrivning

Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp m.fl. sedan förra
sammanträdet anmäls till programnämnden.
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Handlingsplan för social välfärd
Handlingsplan Social välfärd, Regional handlingsplan 2019-2022
Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta regler om utländska månggiften
Remiss Upphandlings- och inköpspolicy, Hållbara affärer för Örebro kommun
Protokollsutdrag Funktionsstödsnämnden
Skrivelse från Funktionsstödsnämnden om överföring av del av negativt
resultat
Handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 34 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 105/2020
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.
Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut december februari 2020
Delegationsbeslut avgiftsärenden 2019-12-01 till 2019-12-31
Delegationsbeslut avgiftsärenden 2020-01-01 till 2020-01-31
Delegationsbeslut LSS 2019-12-02 till 2019-12-30
Delegationsbeslut LSS 2020-01-02 till 2020-01-31
Delegationsbeslut LSS 2020-02-03 till 2020-02-28
Delegationsbeslut SoL 2019-12-02 till 2019-12-20
Delegationsbeslut SoL 2020-01-03 till 2020-01-31
Delegationsbeslut SoL 2020-02-04 till 2020-02-28
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 35 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 101/2020
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
Valfrihetssystemet
Hjälptjänsten i Örebro AB har hävts. Företaget bryter mot 6 punkter i avtalet
och har fått 3 chanser att rätta till problemen. Företaget har haft 38 kunder.
Bland annat fanns det brister i ledningssystem för kvalitet, samverkan,
kontinuitet, missförhållanden och dokumentation.
Förberedelser för Coronavirus
Kommunen följer Folkhälsomyndighetens råd. Det har gått ut information till
chefer och nu har även en information riktad till medarbetare tagits fram och
ska skickas ut. Det finns ett bra samarbete med Region Örebro län.
Skyddsutrustning är en bristvara. Det är bland annat svårt att få tag i visir till
personal. Det pågår nu en inventering av skyddsutrustning för att kommunen
ska vara redo om smitta uppstår i verksamheten. Vi behöver även ta fram
handlingsplaner om vi får smitta på vård- och omsorgsboende och inom
hemvården samt om personal blir smittad.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 36 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 102/2020
Ärendebeskrivning

Ordföranden har ingen övrig information att delge nämnden den här gången.
Ärendet utgår.
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§ 37 Övrig fråga - Skyddas äldreomsorgen från
coronasmittan
Ärendenummer: Sov 237/2020
Ärendebeskrivning

David Larsson (SD) ställer en övrig fråga om hur bra kommunen står rustad
idag beträffande hygienrutinerna med avseende på coronaviruset och om
följsamheten i verksamheterna förbättrats till en acceptabel nivå.
John Johansson (S) föreslår att frågan uppmärksammas inom
Vårdboendenämnden och Hemvårdsnämnden. En dragning kan tas upp i
programnämnden senare.
Beslutsunderlag

Skyddas äldreomsorgen från Coronasmittan? 2020-03-05
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Frågan anses besvarad.

§ 38 Övrig fråga - Framtiden för valfrihetssystemet
Ärendenummer: Sov 238/2020
Ärendebeskrivning

Emelie Jaxell (M) undrar vad som kommer att hända framöver med det
framtida valfrihetssystemet och efterfrågar ett utökat presidium där frågan
diskuteras.
John Johansson (S) svarar att det finns ett behov av en diskussion i nämnden,
men att det inte är klart ännu hur och när frågan ska tas upp.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Frågan anses besvarad.
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Datum: 2020-03-05
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

7. Uppräkning av avgifter inom LOV - beslut
Kostnaderna för privatiseringarna i välfärden fortsätter att öka. De
har blivit en mycket dyr affär för skattebetalarna och samtidigt
inneburit en fruktansvärd påfrestning för kommunens personal.
Örebro kommun behöver lite ordning och reda i välfärden , inte mer
av samma röriga privatiseringsexperiment. Vi anser därför att den
delen av äldreomsorgen som är utlagt på LOV tas tillbaka i
kommunal regi.

Vänsterpartiet föreslår därför:
att

avslå punkterna 1-5 samt 8.

att

bifalla punkterna 6 och 7.

att

en nionde punkt läggs till där de delar av äldreomsorgen ,
hemtjänsten och servicen som är utlagt på LOV tas tillbaka i
kommunal regi.
Vid händelse att detta yrkande faller ska denna skrivelse
betraktas som en reservation .

~

Martha Wick/und w:::.::::::::__

Sver!f~1ral:erftd
Orebro

Yrkande
Ärende: Rekvirering av statsbidrag för habiliteringsersättning
Ärendenummer: Sov 174/2020
Datum: 2020-03-05

Valet mellan bussbiljett och smörgås
Habiliteringsersättningen som även kallas flitpeng är ett bra verktyg för att motivera till delaktighet,
gemenskap, meningsfull sysselsättning och en möjlig ingång till arbetslivet. Trots den senaste höjningen
är flitpengen fortfarande så låg att den knappt täcker vad en färdig smörgås kostar på lca eller vad en
bussbiljett tur och retur till verksamheten kostar. En flitpeng där, man måste välja mellan att åka buss
eller köpa en smörgås efter en lång arbetsdag är inte tillräckligt.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på att ersättningen höjs från 40 till 50 kr för halvdag och från 60
till 100 kr för heldag . I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation .

För Sverigedemokraterna i Social välfärd:

David Larsson (SO)

Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450-5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post orebro@sd.se

Sid. 1 (1)
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Särskilt yttrande
Ärende: Årsberättelse 2019
Ärendenummer: SOV 162/2020

Programnämnd Sov
Örebro kommun
2020-03-05

En ekonomi ur balans
Kommunens kärnuppgift är att tillhandahålla välfärd till örebroarna. Välfärd handlar i
grunden om trygghet. När människor av olika anledningar hamnar i situationer som
de inte klarar av på egen hand behöver kommunens skyddsnät fånga upp dem. Alla
ska få akut hjälp men även ett långsiktigt stöd.
Moderaterna har vid upprepade tillfällen påtalat riskerna med den ökande
kostnadsutvecklingen inom programområdet för den styrande minoriteten.
Befolkningen växer vilket är positivt för kommunen som helhet men det ställer också
höga krav på oss beslutsfattare. Beslut som fattas i dag ska vara kloka och
genomtänkta för att passa morgondagen. Mellan åren 2020 och 2022 beräknas
kommunens utgifter att öka med ca 600 miljoner kronor. Tydliga och viktiga
prioriteringar kommer att vara avgörande för att klara den kostnadsutvecklingen.
Under 2019 drog programnämnd socialvälförd över budgeten med 145 miljoner
kronor. Stor del av underskottet återfinns inom Hemvården vilket är bekymmersamt.
De åtgärder som de styrande paiiiema vidtagit ger inte resultat. Arbetet inom
nämnden kommer att följas noggrant under 2020.
Ett st01i underskott återfim1s även inom socialnämnden som inledde år 2019 med ett
ofinansierat underskott på 29,9 miljoner. Underskottet och nämndens framtida
utmaning med få en budget i balans samtidigt som lagstadgade insatser genomförs är
något som komn1er att följas och lyftas fram under kommande år.
Med Moderaternas budget hade utfallet för 2019 sett annorlunda ut. Våra tydliga
prioriteringar på kommunens kärnverksamhet och minskade politiska organisation
hade medfört att de begränsade medel kommunen tillhandahåller konunit
kärnverksamheterna till del och tillförsäkrat örebroama en trygg välfärd.
Eftersom årsberättelsen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer v1
moderater att bifalla förslaget till beslut.

För Moderaternas grupp i programnämnd social välfärd
6;_elie J axell (M)

