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1 Förslag till beslut
Örebro kommun växer. Volymökningar och ökad ärendetyngd påverkar verksamheter
samtidigt som arbete pågår med effektiviseringar. Programområdet har en utmaning i att
möta de ökade volymerna med förebyggande och effektiva lösningar för att säkra en
långsiktigt hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. Programnämndens roll är
att skapa förutsättningar för och säkra tillgång till kvalitativa sociala välfärdstjänster.
Det ekonomiska prognostiserade resultatet för 2019 är en negativ avvikelse mot budget
med -145,5 mnkr för programområdet. Det innebär att programområdet går in i 2020
men en för hög kostnadsnivå. Den ekonomiska situationen är en mycket stor utmaning
och för att klara en långsiktig god ekonomisk hushållning behöver åtgärder och
effektiviseringar verkställas.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2020 för Programnämnd social välfärd fastställs.
2. Ekonomiska ramar för 2020 till nämnderna inom programområdet fastställs.
3. Programnämnd social välfärd ska under året särskilt följa Hemvårdsnämndens arbete
med Strukturförändringsprogrammet.
4. Nämnder ges uppdrag att anpassa sin verksamhet efter beslutade budgetramar och
omedelbart lyfta till Programnämnden om beslut angående ambitionsförändringar
krävs för detta.
5. Programnämnd social välfärd kommer under året att följa driftsnämndernas arbete för
en ekonomi i balans i delårsrapporter och årsberättelser.
6. Programplan med budget 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen.
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2 Politisk inriktning
Under kapitel 4 framgår det att Programnämnd social välfärd ska arbeta med
kommunfullmäktiges mål och prioriteringar. Kommunfullmäktige är tydliga med att alla
nämnder ska arbeta med alla mål och inriktningar, annat än i de fall det inte bedöms ligga
inom nämndens ansvarsområde.
Vi kommer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut arbeta med kommunfullmäktiges
samtliga relevanta mål och riktlinjer i enlighet med ovan. Utifrån det rådande ekonomiska
läget behöver programnämnden prioritera insatser som leder till en ekonomi i balans
inom programområdet. Därutöver vill vi prioritera att:
Bekämpa den ofrivilliga ensamheten
Stärka samverkan med samtliga aktörer
Bidra till arbetet med att förbättra den psykiska hälsan
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3 Programnämndens planering
3.1

Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Verksamheterna inom programområdet levererar tjänster av bra kvalitet till
kommuninvånarna. Inom programområdet pågår också en mängd utvecklingsarbeten i
syfte att förbättra och effektivisera verksamheterna än mer, exempelvis:
Rehabiliterande arbetssätt, vars främsta syfte är att öka insatsernas kvalitet än mer samt öka
individens möjlighet att leva ett självständigt liv på sina villkor, är inne i en test och
utvecklingsfas fram till och med 2020. Automatisering av administrationen pågår inom
överförmyndarkansliet för att kunna hantera fler ärenden med bibehållen bemanning.
Mobil dokumentation införs för att få möjligheten till mer mobila och flexibla arbetssätt
inom hemvården och i förlängningen även inom funktionsstöd. Ökad samverkan mellan
verksamheterna genom gemensamt HVB-hem, översyn av nuvarande hälso- och
sjukvårdsorganisation inom programområdet samt uppstart av Kvarbo-projektet 1. Maria
ungdom startas upp under 2020 med syfte att nå unga människor i ett tidigt skede av riskoch missbruk för att motverka effekterna för den enskilda ungdomen och på det sättet
minska trenden av ökade insatser för ungdomar. Strukturförändringsprogrammet inom
hemvården med syfte att nå en långsiktigt hållbar hemvårdsverksamhet med fortsatt
nöjda individer och en budget i balans.
Utvecklingsarbetet är en styrka att värna om inom programområdet och när resurserna nu
inte ökar i samma takt som behoven då behövs det än mer för att klara framtida
utmaningar, samtidigt som det är resurskrävande att genomföra.
Det finns också många utmaningar inom programområdet. Det behövs fler
individanpassade lösningar och insatser som i större utsträckning utgår från individens
behov. Mer samverkan inom programområdet samt med andra aktörer, som andra
kommuner och Region Örebro län, är ännu ett utvecklingsområde. Det behövs också ett
bättre nyttjande av teknik i välfärden genom breddinföranade av tekniska lösningar och
samtidigt förändrade arbetssätt och utbud för kommuninvånarna – både för att spara tid
och förbättra arbetsmiljö men också för att göra kommuninvånarna än mer självständiga.
Verksamheterna bör också sträva mot en personcentrerad vård så att vården kan bli mer
jämlik och kostnadseffektiv. Den största utmaningen är dock att samtidigt åtgärda det
ekonomiska underskottet om cirka 140 mnkr och uppnå en budget i balans.

3.2

Verksamhetsåret 2020 och framåtblick

Då befolkningen i Örebro kommun både ökar och blir allt äldre, samtidigt som samhället
är i ständig förändring så ökar också behoven. Inflödet av ärenden och behovet av olika
typer av insatser och placeringar ökar inom socialtjänsten (individ- och familjeomsorg).
Socialtjänsten har också det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. När
förändringar sker i myndigheters uppdrag och utförande, eller när andra myndigheter drar
sig tillbaka och reducerar i sina verksamheter så förändras också socialtjänstens yttersta
ansvar, som därigenom är i ständigt löpande förändring (och utvidgning). Antalet
personer med behov av stöd från funktionsstödsnämnden ökar också. För att möta detta
behov planeras det bland annat för att bygga två gruppbostäder/servicebostäder per år,
men byggnationstakten kan komma att behöva ökas ytterligare. Inom äldreomsorgen ökar
antalet personer med behov av hemvård och vård- och omsorgsboende och det planeras
Försöksverksamhet som under två år ska jobba uppsökande och aktivt
vräkningsförebyggande.
1
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bland annat att byggas ett nytt vård- och omsorgsboende vartannat år. Det finns också ett
ökande behov av platser med socialpsykiatrisk inriktning.
För att möta det samlade behovet behöver verksamheterna inom programområdet
fortsätta att effektiviseras samtidigt som den ekonomiska situationen för programområdet
är en mycket stor utmaning redan i ingången av 2020. Utvecklings- och
effektiviseringsarbete pågår inom verksamheterna, som nämnts ovan, men det behöver
utökas och intensifieras än mer under 2020 och kommande år. Samtidigt behöver
kompetensförsörjningen säkras, exempelvis genom att göra välfärdsyrkena mer attraktiva
när konkurrensen om arbetskraften ökar.
Det pågående och planerade arbetet kommer dock inte att räcka för att nå en budget i
balans. Programnämnden behöver också se över vilket utbud av sociala välfärdstjänster
som ska finnas i kommunen samt till vilken kostnad som dessa ska erbjudas. Vilka
politiska prioriteringar som här görs av verksamheternas utbud och kostnad har stor
påverkan på programområdets budget.
För att kunna nå en budget i balans behöver programnämnden också få
volymkompensation för hemvården, då det inte ges idag. Antalet personer med
omvårdnadsinsats har ökat från 1 903 individer i oktober 2014 till 2 065 individer i
september 2019. Programnämnden får heller inte kompensation för löneökningarna hos
de privata utförarna i valfrihetssystemet, utan bara för löneökningarna hos den
kommunala utföraren. Det är inte hållbart i längden att Programnämnden inte får
volymkompensation för hemvården och full kostnadstäckning för löneökningar. Redan
nu under 2019 prognostiseras underskottet för köp av hemvård att bli cirka 14 mnkr vid
ingången av 2020. I förlängningen innebär det sänkta ersättningar till både den
kommunala utföraren och de privata omsorgsföretagen.
2.2.1 Annan påverkan på programområdets verksamheter

Det finns också flera utredningar om förändringar i lagstiftningen som kan komma att
påverka programområdets verksamheter kommande år, några av dessa är;
Översyn av socialtjänstlagen
Det pågår för närvarande en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens
uppgifter. Det är över 25 år sedan socialtjänstlagen senast var föremål för en översyn.
Översynen, i form av en utredning med namnet ”Framtidens socialtjänst”, ska redovisas
senast den 1 juni 2020 och direktiven för utredningen är bland annat:
•
•

•
•
•
•

socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst en hållbar socialtjänst
som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet
samt minskar behovet av individuella insatser
socialtjänstens uppdrag och förbättrade möjligheter till samverkan och samarbete
mellan kommuner och andra aktörer
socialtjänstlagens indelning i olika grupper en kompetens- och kunskapsbaserad
socialtjänst
möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten
riskeras
att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Utredningen ska även se över andra aspekter av lagstiftningen. Barnrättsperspektivet ska
förtydligas så att socialtjänstens insatser bättre anpassas och tillgängliggörs för barn
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utifrån deras behov. Förhållandet mellan barnets rättigheter och vårdnadshavarnas
bestämmanderätt i lagstiftningen ses också över.
Utredaren ska även se över och analysera för- och nackdelar med att tillhandahålla
insatser inom äldreomsorgen och övriga insatser riktade till äldre enligt en
särlagstiftning istället för enligt socialtjänstlagen. Utredaren ska också se över om
innebörden av skälig levnadsnivå ska ändras för äldre (men inte övriga grupper).
Då mycket stora delar av verksamheterna inom Social välfärd utgår från beslut enligt
socialtjänstlagen så kommer förändringar i själva lagen att få stor påverkan för
programområdet.
Utredning om personuppgiftshantering i SOL och HSL
Det pågår nu också en statlig utredning om personuppgiftshantering inom- och mellan
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen syftar bland annat till att se över
möjligheterna att införa direktåtkomst inom- och mellan vissa verksamheter inom
socialtjänst och hälso- och sjukvård samt att se över att införa sekretessbrytande
bestämmelser för viss personuppgiftshantering. Detta innefattar direktåtkomst till
uppgifter enligt socialtjänstlagen och möjlighet till informationsöverföring mellan
verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Uppdraget ska slutredovisas 31 maj 2021.
Om det blir förändringar enligt ovan så kommer det underlätta samverkan inom
programområdets verksamheter samt med Region Örebro län. Tyvärr innefattar inte
översynen socialtjänsten (individ- och familjeomsorgen) utan endast äldreomsorg och
funktionsstöd, vilket är en nackdel då personer kan ha stöd från olika verksamheter som
då inte har samma möjligheter att dela information trots att det är insatser enligt samma
lagstiftning.
Välfärdskommissionen
Regeringen inrättade i juli 2019 en välfärdskommission i syfte att hitta metoder, arbetssätt
och åtgärder som går att införa i stat, kommuner och regioner för att stärka välfärden i
framtiden. Exempelvis gäller det lösningar för att möta effekterna av att vi lever allt
längre, att säkerställa att inga personer ”faller mellan stolarna” och att undanröja hinder
för att kunna jobba smartare inom välfärden. Arbetet i kommissionen ska ske i
samverkan mellan stat, kommuner, regioner och fackföreningar. Kommissionen tillsattes
utifrån de (främst ekonomiska) utmaningar välfärdssektorn står inför de kommande åren.
Finansdepartementet har beräknat att det så kallade ”finansieringsgapet”, skillnaden
mellan den utgiftsnivå som kommunerna kan hålla med dagens skattesatser och den
utgiftsnivå som kommer krävas för att upprätthålla samma standard i välfärdstjänsterna
som idag, till 90 miljarder kronor till år 2026. Detta är beräknat utöver de resurser som
finns till kommunerna i Januariavtalet.
Utmaningarna i kommissionens arbete för att stärka välfärden berör ett bredare område
än bara själva finansieringen. Utmaningarna berör även exempelvis kompetensförsörjning, arbetsmiljö, digitalisering, innovationer, organisation och styrning samt
ojämlika förutsättningar mellan stad och landsbygd. Kommissionens arbete ska
slutredovisas i december 2021
Utredning om välfärdsteknik inom äldreomsorgen
Slutligen så pågår det en statlig utredning om användandet av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen som ska slutredovisas den 1 mars 2020. Utredningen ska visa på hur
välfärdsteknik bättre kan användas inom omsorgen och vilka hinder som finns för det
idag. Samhället och arbetsmarknaden i stort har genomgått en transformation där digital
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teknik och robotar används i allt större utsträckning, men välfärdssektorn har inte hängt
med i denna utveckling i samma takt som andra delar av samhället.
Utredningen ska bland annat se till hur välfärdsteknik kan avlasta personalen och öka den
äldres självständighet samt analysera de rättsliga hinder som finns inom området,
exempelvis avseende samtyckesfrågan.
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4 Programområdets styrprinciper
Programnämndens uppdrag är bland annat att ansvara för resursfördelning och att
fördelningen får avsedd effekt, att ansvara för att det inom programområdet finns ett
utbud av välfärdstjänster och utfärda kvalitetskriterier för att säkra kvaliteten på dessa. I
detta avsnitt finns information och principer att förhålla sig till för utförare inom
programområdets verksamhet.
Programnämnden har till uppgift att säkerställa en samlad utveckling och se till att
uppföljning sker inom respektive område enligt de mål, ramar och direktiv som anges av
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Programnämndens uppdrag är att inom sitt
område planera, tilldela resurser och ha uppsikt över verksamheterna samt att säkerställa
att medborgarna erbjuds kommunal service på lika villkor oavsett utförare av tjänsten.
Programnämnden har även ansvar att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som
krävs för en långsiktig hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. De ansvarar
också för att upprätthålla en god kontakt med medborgarna i syfte att bedöma deras
behov och identifiera verksamhetens behov av utvecklingsinsatser. Nämnden svarar
också för att det finns kvalitetsledningssystem för respektive verksamhetsområde. De
fastställer servicegarantier och svarar för resurstilldelning till driftsnämnder och externa
utförare. Programnämnden rapporterar till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

4.1

Förutsättningar för utförare

Programnämnd social välfärd omfattar fem verkställande driftsnämnder samt
Programnämnd social välfärd som har både strategiskt utvecklingsansvar för hela
programområdet samt verkställande ansvar för angivna verksamhetsdelar.
Inom programområdet finns kommunala utförare genom driftsnämnderna samt externa
utförare. Programnämnden ska säkerställa och skapa likvärdiga förutsättningar för
samtliga utförare. Inom LOV finns valbara utförare (inklusive kommunal utförare) där
hemvården har cirka ett 20-tal utförare, daglig verksamhet som har tre utförare samt
mattjänst med två utförare. Inom ramen för upphandling enligt LOU finns en extern
utförare för vård och omsorgsboende samt en extern utförare inom bostad med särskild
service. Kommunen har utöver detta avtal med externa utförare avseende köp av platser
inom bostad med särskild service. Inom IFO (individ och familjeomsorg) finns ca 100
externa utförare inom områdena institutionsvård, stödboende, personligt stöd till barn
och unga samt öppenvård.

4.2

Resursfördelning

Från Programnämnd social välfärd fördelas resurser genom ersättningsmodeller till både
kommunala och externa utförare samt genom anslag till verksamheter som ej omfattas
ersättningsmodeller. Modellerna är beslutade av Programnämnd social välfärd.
Principer för resursfördelning
Programområde social välfärds budgetram från Kommunfullmäktige bygger på
föregående årsbudget justerat för tillägg och avdrag för politiska satsningar,
volymökningar, löneöverhäng från 2019 samt effektiviseringskrav. Programnämnden
fördelar sedan resurser vidare till driftsnämnderna inom programområdet både genom att
tilldela budgetanslag samt genom ersättningsmodeller. Externa utförare tilldelas ersättning
enligt LOU-avtal eller förfrågningsunderlag enligt LOV.
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Ersättningsmodeller omvårdnad, service samt mattjänst, LOV
Kommunal utförare i Hemvårdsnämnden samt externa utförare inom LOV ersätt med en
intäktsbaserad ersättning inom omvårdnad – och service, samt mattjänst. Ersättningen
baseras på antalet utförda timmar inom service- och omsorg samt genom antal levererade
matlådor för mattjänst. En utveckling pågår för att ersättningsmodellen ska styra mer mot
kvalité och värde. Principerna kring ersättning för omvårdnad och service regleras av
förfrågningsunderlag och överenskommelse med kommunal utförare. Dokument ” Regler
för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården” hanterar vilka krav som ställs på
samtliga utförare för att erhålla ersättning för utförd insats.
Ersättningsmodell daglig verksamhet, LOV
Kommunal utförare i Funktionsstödsnämnden samt externa utförare inom LOV ersätts
per närvarodag, förfrågningsunderlaget hanterar gällande styrprinciper. Faktisk närvaro
följs varje månad och efter denna görs en automatiserad kontroll av ersättningen efter de
regler som gäller i förfrågningsunderlaget. Faktisk närvaro styr även utbetalningen av
habiliteringsersättning till respektive individ med daglig verksamhet. Under 2019 har ett
dokument gällande Regler för ersättning tagits fram för att hantera styrprinciperna inom
ersättningsmodellen för daglig verksamhet.
Ersättningsmodeller inom stöd till funktionsstöd
Inom nämnden för funktionsstöd pågår utveckling av ersättningsmodeller. En
ersättningsmodell för grupp och servicebostad är beslutad i Programnämnd social välfärd
2017. Funktionsstödsnämnden ersätts genom intäkt för belagda dygn inom grupp- och
servicebostad enligt LSS. Grunden för ersättning utgår från en individuell
stödbehovsmätning, i de undantagsfall som stödbehovsmätning inte kan användas görs
en särskild utredning om ersättning.
Regler för ersättning hanterar styrprinciperna för Ersättningsmodell bostad med särskild
service. Regler avseende hantering av externa köp behöver följas särskilt noga för att se
att incitamenten är tillräckliga till mottagande inom verksamheten.
Fortsatt utveckling kring möjlig ersättningsmodell inom insatserna boendestöd och
bostäder med särskild service samt sysselsättning inom Socialpsykiatrin utreds.
Externa utförare ersätts enligt avtal.
Ersättningsmodell vård- och omsorgsboende
Principen för ersättning för vård- och omsorgsboendeplatser är samma som för gruppoch servicebostäder. Ersättningen skiljer sig dock något då det inte förekommer någon
stödbehovsmätning inom vård- och omsorgsboende. Ersättningen baseras dock på olika
vårdtyngder per de olika inriktningar som finns inom de olika boendena.
Programnämnden tilldelar vård- och omsorgsnämnderna en intäkt per belagddygn
permanent boende respektive korttidsboende. Nämnden själv styr sedan fördelningen till
respektive enhet. Enheterna ersätts utifrån det krav på beläggningsgrad som
programnämnden fastställer. Modellen ersätter även för parboendedygn. Regler för
ersättning vård- och omsorgsboende hanterar styrprinciperna.
Externa utförare ersätts enligt avtal
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Årliga justeringar av ersättningarna
Ersättningsnivåerna och beläggningskrav fastställs årligen av Programnämnd social
välfärd. Verksamheter som ersätts med intäkt enligt LOV kan justeras årligen. Detta görs
oftast den 1 april.
Programnämndens budget
Under Programnämnd social välfärd återfinns budget för statsbidrag för nyanlända,
intäkter avseende avgifter för äldre, budget för personlig assistans, externa köp av
gruppbostad samt budgetanslag för samtliga ersättningsmodeller och hyror enligt ovan.
Programnämnden fördelar även medel för drift till de verksamheter där
Programnämnden har ansvar enligt reglementet men där organisationen personalmässigt
är placerad på kommunstyrelseförvaltningen. Budget finns också för utvecklingsmedel,
föreningsbidrag, avtal med civila samhället och bidrag till seniorbostäder.
Utvecklingsmedel och statliga prestationsmedel
För 2020 finns 8,5 mnkr avsatta för att arbeta med utveckling inom området. Ett stort
fokus 2020 ligger på utveckling av rehabiliterande arbetssätt.
Programnämnden fördelar även de statliga medel som programområdet har möjlighet att
söka avseende bemanning inom socialtjänsten samt stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa.
Föreningsbidrag och utvecklingsstöd
Föreningsbidrag och utvecklingsstöd till föreningar samt stöd till seniorbostäder och
sociala avtal. Ekonomiskt stöd är viktigt för att ideella krafter ska kunna komplettera
kommunens förebyggande arbete. Programnämnden har en nära samverkan med det
civila samhället, bland annat genom olika former av ekonomiskt stöd till föreningar och
stiftelser.
Föreningsbidrag ges till föreningar som har aktiviteter som kompletterar
programområdets verksamheter inom IFO och för personer med funktionsnedsättningar.
Programnämndens föreningsutskott beslutar om fördelning av föreningsbidrag för en
treårsperiod i taget och har en beredande funktion till programnämndens för ettårigt
utvecklingsstöd. Genom föreningsbidrag vill kommunen främja kontinuitet i föreningars
verksamhet, medan utvecklingsstödet är ett temporärt och kortare bidrag föreningar kan
ansöka om.
Programnämnden har sedan 2009 beslutat om riktlinjer för ekonomiskt stöd till
seniorboenden, vilket är ett samlingsbegrepp för de former av ordinärt boende som
utmärks av god fysisk tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler där boende
måste har uppnått en viss angiven ålder för att få flytta in. Under året kommer riktlinjerna
att ses över, den nuvarande perioden 2017 till 2019 är förlängd till och med 31 augusti
2020.
Programnämnden bidrar även med mer omfattande ekonomiskt stöd till föreningar via
avtal. Varje avtal reglerar om och hur årlig uppräkning sker.
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4.3

Unika servicegarantier

Servicegarantierna är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. De unika servicegarantierna
fastställs av programnämnden. Programnämnden svarar för att etablera, analysera,
revidera, ta bort och lägga till garantier. Garantierna är oförändrade inför 2020.
Det är viktigt att medborgarna upplever att de får en bra och snabb service av oss som
arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och medborgarna ska
få ett gott bemötande av oss. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Medborgarnas
behov och intressen står i centrum. Vår service ska vara på lika villkor för kvinnor och
män, flickor och pojkar.
Socialnämnden
• Du som ansöker om hjälp för dina missbruksproblem ska få en besökstid inom
sju arbetsdagar från det att förvaltningen tagit emot ansökan.
Hemvårdsnämnden
• Du har rätt till vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du din
vård och omsorg samt dina aktiviteter inne och ute så att detta utförs utifrån dina
behov. Dina anhöriga får delta om du vill
• Du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta kontaktperson
om du vill
• Dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov
• Vi hör av oss till dig, om den planerade tiden för besök ändras. Vi hör också av
oss till dig om det kommer en annan person än den som tidigare planerats
• Du garanteras hjälp med att sköta din mun- och tandhälsa
• Du garanteras hjälp med att sköta och hantera din hörsel- och synhjälpmedel
• Du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång av
dina läkemedel en gång per år eller vid behov
• Du har rätt att ta del av din vård- och omsorgsdokumentation
• Ditt trygghetslarm fungerar
• Dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt
• All personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig
legitimation
Vårdboendenämnd
• Du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du din
vård och omsorg samt dina aktiviteter inne och ute så att de utförs utifrån dina
behov. Dina anhöriga får delta om de vill
• Du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta kontaktperson
om du vill
• Dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov
• Du garanteras hjälp att sköta din mun och tandhälsa
• Du garanteras hjälp att sköta och hantera din hörsel- och synhjälpmedel
• Du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång av
dina läkemedel en gång per år eller vid behov
• Du har rätt att ta del av din vård- och omsorgsdokumentation
• Dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt
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•

All personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig
legitimation

Funktionsstödsnämnd
• Vi tar snarast kontakt, senast två veckor efter att vi har erhållit beslut om insats.
Du får en fadder* som utses i personalgruppen och som ansvarar för att
tillsammans med dig planera din insats. Garantin gäller i daglig verksamhet,
bostad med särskild service, boendestöd, korttidsvistelse och korttidstillsyn (*
Fadder benämns inom socialpsykiatrin som kontaktperson).
• Vi tar fram och följer en särskild plan, dels då du påbörjar insatsen, dels då du
avslutar den
• Vi gör en plan inom två månader från att insatsen påbörjas tillsammans med dig,
som handlar om dig och ditt fortsatta deltagande i insatsen
• Du har rätt att ta del av din dokumentation
Överförmyndarnämnden
• Gode män och förvaltare som önskar lämna sitt uppdrag ska entledigas endast
efter tre månader
• Begärt uttagstillstånd ska behandlas inom fem arbetsdagar
Programnämnd social välfärd
• Du som söker stöd för att klara ditt vardagliga liv blir kontaktad av ansvarig
biståndshandläggare inom tre arbetsdagar efter din ansökan har inkommit

4.4

Övriga styrprinciper

Boendeplatser vård- och omsorgsboende samt bostad med särskild service
Programnämnden beslutar om antal platser och inriktning för vård- och
omsorgsboendeplatser samt för platser för grupp- och servicebostad enligt LSS. Utökning
av platser sker via lokal- och bostadsförsörjningsplan med tillhörande
investeringsprogram. Samma princip gäller för dagvårdsplatser inom vård- och omsorg.
Hyror
Grundprincipen är att hyreskostnad med tillhörande budget finns på respektive
förvaltning/nämnd. I de fall som verksamheten ersätts med en intäkt enligt LOV har
verksamheten kostnaden men ingen budget. Ersättningen för hyreskostnaden kommer
via ersättningen. Verksamheten har kostnaden för att ha incitament att vara
resurseffektiv. Programnämnden har hyreskostnad och budget för de verksamheter som
ersätts med en dygnsersättning för grupp- och servicebostad samt för vård- och
omsorgsboendeplats. Verksamheterna har liten möjlighet att själva påverka storlek och
kostnader gällande lokaler samt ingen möjlighet att själva stänga eller minska antalet
platser.
Indikatorer
Nämnden beslutar om vilka mätbara indikatorer som ska vara kopplade till respektive
mål. Indikatorerna ska sedan användas för att följa upp hur nämndens arbete har bidragit
till att nå målen.
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Delegationsordning
Programnämnden uppdaterar och reviderar delegationsordningen löpande när behov
uppstår.
Upphandling
”Riktlinjer för hållbar upphandling” och ”Upphandlingspolicy Örebro kommun” ska
följas som grund. Särskilt angeläget är det kommungemensamma arbetet med att utveckla
social och ekologiska krav i samband med upphandling.
De externa utförare som utför tjänster år kommunen enligt LOU eller LOV styrs och
följs upp utifrån krav i avtal beslutade av programnämnden.
Styckeköp av placeringar hanteras direkt via direktupphandling eller ramavtal. I nuläget
hanteras dessa avtal av driftsnämnderna samt av Programnämnd social välfärd.
Social hänsyn
Programnämnden bidrar med ekonomiskt stöd till föreningar via avtal. När den ideella
verksamheten är av marknadsmässig karaktär genomför programnämnden upphandling
av tjänsten, antigen via direktupphandling eller upphandling enligt LOU. Inriktningen är
att så långt det är möjligt stödja den social ekonomin vid upphandling genom att lyfta in
sociala hänsyn i upphandlingsförfarandet.
Vid upphandlingar där syftet är att avtala om verksamhet som har som främsta syfte att
stödja social och yrkesmässig integration av personer som på grund av vissa
omständigheter har svårt att komma in på arbetsmarknaden, ska det alltid undersökas om
möjligheten att använda reserverad upphandling där endast så kallade sociala företag får
möjlighet att lämna anbud.
Överenskommelser
Överenskommelse bör tecknas med Myndighetsavdelningen som organisatoriskt finns
inom Kommunstyrelseförvaltningen men där ansvar och tilldelad budget finns hos
Programnämnd social välfärd.
Överenskommelsen innehåller ekonomiska förutsättningar, utvecklingsuppdrag och
indikatorer. Uppföljning sker i enlighet med den ordinarie uppföljningsprocessen under
året.
Programnämnd social välfärd har överenskommelser med egenregin inom
tjänsteområdet, omvårdnad, service och vård och omsorgsboenden. I
överenskommelserna med egenregin framgår kraven på den kommunal utföraren. Dessa
överensstämmer med de krav i avtal som kommunen har tecknat med privata utförare i
valfrihetssystemet. Överenskommelser träffas mellan förvaltningschef och
programdirektör för avsedd tjänst. Under 2020 fortsätter arbetet med överenskommelser
mellan Programnämnd och driftsnämnder för de verksamheter som är konkurrensutsatta
enligt LOV och LOU.
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5. Planering av nämndens verksamhet
och utveckling
Programnämnd social välfärd har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
-

säkerställa att grunduppdrag enligt nämndreglementet utförs

-

bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier
och budget (ÖSB),

-

säkra förutsättningar för kvalitativa tjänster för medborgaren

-

fördela resurser för att skapa förväntade incitament och

-

upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som ÖSB förmedlar.
Programnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra
grunduppdrag och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i
ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.
Programnämnd social välfärd bidrag under varje kommunfullmäktigemål faller inom
någon av följande varianter:
-

Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån
Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd
utveckling (ett eller flera åtaganden)

-

Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med
grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.

-

Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag
eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt. Det bör även anges indikatorer som
signalerar (eller andra sätt att säkra) i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad
utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål. Nämnden kan även ange
egna nämndmål inom varje målområde.
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5.1

Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom
de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan
kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska
skillnader minska
Nämndens åtagande:
• Vid planering och genomförande av programnämndens lokalförsörjningsplan
med tillhörande investeringsprogram ska kommunens sammansättning som
helhet beaktas.
• Nämndens fastställande och justering av hyresnivåer ska ske med hänsyn till
individers olika förutsättningar.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att
påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Nämnden ska utöka befintliga samarbeten med andra
nämnder och förvaltningar, i syfte att stötta arbetet som leder till en ökad
medborgardialog och ett ökat inflytande.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med
civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kultur och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla
Nämndens åtagande:
• Nämnden ska aktivt verka för- och delta vid nätverksträffar, mötesplatser,
träffpunkter och dialoger med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga
aktörer.
• Nämnden ska verka för att verksamhetslokaler tillgängliggörs för civilsamhället
när de ej används av kommunen.
• Nämnden ska utöka sin samverkan med civilsamhället och se till att fler blir
medvetna om stadens utbud av kultur och fritidsliv.
Inriktningar inom målområdet som berör nämnden
• Örebro kommuns verksamheter ska arbeta för att bryta isolering, stärka
gemenskap och verka för ökad inkludering.

17

18

PROGRAMPLAN MED BUDGET 2020 FÖR PROGRAMNÄMND SOCIAL VÄLFÄRD

•
•

Örebro kommun ska stödja, stärka och tillvarata det civila samhället och dess
aktörer i deras integrationsfrämjande verksamheter.
Arbetet för att Kulturkvarteret ska bli Örebros nya mötesplats och ett nav för
skapande, demokrati och medborgarinflytande ska fortgå.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter
och önskemål, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till
åsikter och önskemål, andel (%)
Andel nöja med inflytande och delaktighet, FFF,
helhetsbedömning samtliga utförare (%)

Utfall
2018

Prognos
2019

Målvärde
2020

89

89

Öka

78

77

Öka

74

75

Öka

5.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete
genom hela livet i Örebro
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom
de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar
barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven
samt nå sin fulla potential
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag genom
möjliggörande av exempelvis SkolSAM, NP-resurs och Tillsammans för alla
barns bästa (TABB).
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar
utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för
fler företag som skapar arbete till en växande befolkning
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag genom att
skapa förutsättningar för- och säkra utbud av utförare inom social
välfärdsområdet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till
egen försörjning för medborgare som idag står utan för
arbetsmarknaden
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Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag genom att
kommunicera nuvarande och framtida kompetensbehov inom programområdets
tjänsteutbud.
Inriktningar inom målområdet som berör nämnden
• I Örebro ska det finnas en tydlig struktur för arbetet med tidiga insatser för
individer i behov av stöd.
• För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter
(verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.
• Örebro kommun ska systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och
regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och
kompetensförsörjningsfrågor.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – fick välja
utförare, andel (%)

Utfall
2018

Prognos
2019

Målvärde
2020

72

76

Öka

5.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i
Örebro
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom
de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård
och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela
vårdkedjan
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och
förebyggande arbete
Nämndens åtagande:
• Nämnden ska skapa förutsättningar för införandet av modellen Individens behov
i centrum (IBIC) och ett rehabiliterande arbetssätt.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i
de verksamheter som möter människor i behov av stöd
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Nämnden ska utöka befintliga samarbeten med andra
nämnder och förvaltningar, i syfte att stötta arbetet som leder till en förbättrad
psykisk hälsa.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas
i sitt liv på grund av otrygga miljöer
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Detta säkerställs bland annat genom lokalplanering där
hänsyn tas till trygga och tillgängliga inne- och utemiljöer.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra
beroendeframkallande medel ska minska
Nämndens åtagande:
• Nämnden ska skapa förutsättningar för ett gott samarbete med Region Örebro
län, i syfte att gemensamt arbeta med barn och ungdomar med en
missbruksproblematik.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk
utsatthet
Nämndens åtagande:
• Nämnden ska aktivt delta i kommunens övergripande arbete mot hemlöshet.
• Nämnden ska skapa förutsättningar för ett utökat samarbete inom
programområdet, i syfte att förebygga vräkningar.
Inriktningar inom målområdet som berör nämnden
• Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas.
• En förstärkt organisation för det samordnande förebyggande arbetet i
kommunen ska tas fram.
• Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma
strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av
psykisk ohälsa.
• En strategi för suicidprevention ska stärka arbetet inom verksamheter som
jobbar mot människor med psykisk ohälsa.
• Miljöer där barn och ungdomar vistas ska vara fria från narkotika.
• Under 2020 ska handlingsplanen för barn i ekonomisk utsatta hushåll uppdateras.
• I arbetet med att få fram fler bostäder i Örebro behöver bostäder för äldre,
människor i ekonomisk utsatthet och på bostäder med fokus på fysisk
tillgänglighet beaktas.
• De privata aktörerna och de kommunala utförarna av välfärd ska ha forum och
kanaler för dialog, kunskapsutbyte och samverkan.
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Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 3
Andel nöjda med trygghet, FFF, samtliga verksamheter,
samtliga utförare (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel
(%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet,
andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel
nöjda (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel nöjda (%)
Antal genomförda individuppföljningar, SoL
Antal genomförda individuppföljningar, LSS

Utfall
2018

Prognos
2019
Redovisas
i ÅR

Målvärde
2020

88

89

Öka

89

88

Öka

89

90

Öka

83

81

Öka

1 467
50

2 300
100

Öka
Öka

75

5.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god
livskvalitet
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom
de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma,
trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt
möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man
bor
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag genom att
skapa förutsättningar för trygga och säkra boenden för personer med särskilda
behov.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som
kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag genom att
bostäder för personer med särskilda behov och verksamhetslokaler placeras på
ett kompletterande och inkluderande sätt.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och
samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Öka
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Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag genom att
nämndens handlingsplan för lokalförsörjning följer kommunens
befolkningsprognoser.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med
efterfrågad kompetens
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt framförallt genom lokalförsörjningsarbetet och samarbetet
med andra programområden, bolag, både interna och externa samt övrigt
näringsliv.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett
hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och
kapacitetsstarka trafikslag
Nämndens åtagande:
• Nämnden ska se över möjligheten till utökad samordning av dagresor.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god
folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor
Nämndens åtagande:
• Nämnden ska utreda möjligheten att skapa mötesplatser där möten mellan
generationer och grupper främjas.
Inriktningar inom målområdet som berör nämnden
• Skapa förutsättningar för prismässigt efterfrågade bostäder i hela kommunen.
• Ha en bra attityd och effektiva processer gentemot näringslivet.
• Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros
framgångsfaktorer.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4
Beläggningsgrad, vård och omsorgsboende, permanent
respektive korttid, samlat värde för programområdet (%)
Beläggningsgrad, bostad med särskild service, LSS, samlat
värde för programområdet (%)
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren trivs
alltid hemma, andel (%)
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren trivs alltid
hemma, andel (%)
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid
hemma, andel (%)

Utfall
2018

Prognos
2019

Målvärde
2020

98,1

96,3

-

98,6

99,9

-

72

xx

Öka

87

xx

Öka

75

xx

Öka
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Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med
rum/lägenhet, andel (%)

Utfall
2018

Prognos
2019

Målvärde
2020

73

73

Öka

5.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med
friska ekosystem och god biologisk mångfald
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom
de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i
Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte
äventyrar jordens klimat
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla
energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar
energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag bland annat
genom krav vid upphandling i lokalförsörjningsprocessen.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och
dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt
värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och
ekosystemtjänster
Nämndens åtagande:
• Målen bedöms inte som relevanta för nämnden då detta inte ligger inom ramen
för uppdragen inom Programnämnd social välfärd.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt
som återvinningen ska öka
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk
motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag genom att
skapa förutsättningar för att verkställa kommungemensamma riktlinjer.
Inriktningar inom målområdet som berör nämnden
• Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med 40 procent per invånare
för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per
invånare för Örebro kommunkoncern.
• Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar
livsstil hos kommuninvånarna.
• Stärka samverkan och öka förståelsen kring arbetet med en hållbar
livsmedelsförsörjning i Örebro, samt utreda värdet av jordbruksmark ur ett
livsmedelsförsörjningsperspektiv för bedömning av framtida byggnation på
jordbruksmark.
• Arbeta för ökad hänsyn till ekosystemtjänster inom det kommunala uppdraget.
• Fortsätta arbetet med att förbättra utsorteringen av avfall.

5.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro
Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom
de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje
nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning
av kommunens resurser
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta
möjliga resursnytta
Nämndens åtagande:
• Utveckla och ta fram strategiskt arbetssätt för ekonomistyrning i syfte att skapa
långsiktighet, struktur och en ekonomi i balans för programområde social välfärd.
• För att skapa förutsättningar för ett mer långsiktigt och resurseffektivt arbete
inom Programnämnd social välfärd ska driftsnämnderna arbeta med en
effektivare inköpsorganisation och ökad köptrohet.
• Öka samverkan i tidiga skeden inom programområde social välfärd för att uppnå
effektivare resursutnyttjande och bättre genomförbarhet.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens
olika verksamheter ska jämställdhet beaktas
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Detta säkerställs bland annat genom resurstilldelning och
könsuppdelad statistik.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och
behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla
kommunens verksamheter
Nämndens åtagande:
• Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag genom att
analysera behov och risker vad avser nuvarande och framtida kompetensbehov
till programområdets tjänsteutbud samt genom en utvecklad samverkan med
akademin.
Inriktningar inom målområdet som berör nämnden
• Skapa förutsättningar för en transparent resursfördelning som tar hänsyn till
demografiska och strukturella behov.
• Utveckla principer för ekonomistyrning som skapar incitament för
kostnadsmedvetenhet, förnyelse och effektivitet med kommunens medel.
• Genomföra en strukturomvandling för att säkerställa välfärdens tillväxt i tider av
demografisk förändring.
• Arbeta fram inköpsrutiner som bidrar till ett bättre resursutnyttjande.
• Utöka dialogen med marknaden inför upphandling.
• Förbättra och samordna nyttjandegraden av befintliga och framtida lokaler i
Örebro kommun.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6
Ekonomisk avvikelse, egen verksamhet, mnkr
Ekonomisk avvikelse, programområdet, mnkr
Ekonomisk avvikelse för intraprenader, mnkr
Nettokostnadsavvikelse, Individ och familjeomsorg
Nettokostnadsavvikelse, Vård och omsorg
Nettokostnadsavvikelse, LSS

Utfall
2018
92,5
2,9
18,8
12,4
13,2
- 0,6

Prognos
2019
-7,0
-145,5
15,8
xx
xx
xx

Målvärde
2020
+-0
+-0
I balans
Minska
Minska
I balans
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6 Planering för Programnämndens resurser
Programnämnd social välfärd har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med
en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god
ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av
varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser
(medarbetare, lokaler och IT) beskrivs under relevanta mål i kapitel 4.
Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning uppnås om
kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över
betalningsansvaret på framtiden. Lagen innefattar även krav på att resurserna utnyttjas
effektivt. Därför ska också verksamheten ange de mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning för verksamhetsåret.
Programnämndens uppdrag är bland annat att svara för resursfördelning och att
fördelningen får avsedd effekt. I avsnittet finns information om hur budgetmedel fördelas
till samtliga utförare av välfärdstjänster och till kommunstyrelseförvaltningen (för
stöd/tjänster).

6.1 Ekonomi
Programområdets ekonomi

Det ekonomiska prognostiserade resultatet 2019 för programområde Social välfärd visar
på ett samlat negativt resultat på totalt 145 mnkr. Det innebär att programområdet går in i
år 2020 med en för hög kostnadsnivå vilket innebär att åtgärder och effektiviseringar
behöver verkställas för en ekonomi i balans under 2020.
Funktionsstödsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 8,5 mnkr,
Socialnämnden en negativ avvikelse mot budget med 39,8 mnkr, Hemvårdsnämnden en
negativ avvikelse mot budget med 92,5 mnkr, Vårdboendenämnden en positiv avvikelse
mot budget med 2,3 mnkr, Programnämnd social välfärd en negativ avvikelse mot budget
med 7,0 mnkr och Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans.
För 2020 har Programområde social välfärd en budgetram på totalt 3 198 202 tkr.
Följande förändringar är gjorda i förhållande till 2019 års budgetram.
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Programområde Social välfärd
tkr
Ingående budgetram
3 178 969
Överfört resultat
-1 168
Nyckelfri hemtjänst
-1 850
Volym LSS
23 700
Volym Socialtjänsten
6 000
Karlslund våbo hyrestrappa 2020
1 000
Effektiviseringsuppdrag
-22 124
Riktat omprövningskrav inköp
-13 202
Riktat omprövningskrav hyressänkning
-10 000
Riktat anslag, socialtjänsten
4 000
Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019 (PO 40,55
10 566
Rekryteringscenter, KS, dec
-4 580
PO-pålägg, ökning, KS dec
15 696
Ram 2020
3 187 007
Från investeringsprogrammet
Vård- och omsorgsboende hyra
4 680
Vård- och omsorgsboende drift
6 515
RAM 2020

3 198 202

Nedan görs en beskrivning av de politiska prioriteringar som gjorts.
Volymökningsmedel LSS
För volymökning inom LSS-området 2020 är 23,7 mnkr avsatta. Under 2020 planeras
hela beloppet förbrukas.
-

För daglig verksamhet bedöms ett volymbehov på ca 2,0 mnkr
För personlig assistans bedöms ett volymbehov på ca 9,0 mnkr
För Bostäder med särskild service bedöms ett volymbehov på ca 5,2 mnkr
För köp av extern utförare inom Bostäder med särskild service bedöms ett
volymbehov på ca 6,3 mnkr
För externa styckeköp bedöms ett volymbehov på ca 1,2 mnkr

Volymökningsmedel Socialtjänsten
För volymökningar tilldelas Socialnämnden 6,0 mnkr.
Riktat anslag
Som riktat anslag tilldelas Socialtjänsten 4,0 mnkr.
Medel där investeringsutrymme finns avsatt hos Kommunstyrelsen, avropas under
2020
•

Förstärkt brandskydd vård- och omsorgsboende samt bostad med särskild
service, 2,9 mnkr samt 0,7 mnkr.
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Politiska prioriteringar

Effektiviseringskravet från Kommunstyrelsen motsvarande 22,1 mnkr för
programområdet har till stor del lagts på programnämnden för att värna om
driftsnämnderna.
Servicetjänster utan biståndsbeslut inom Lov (enligt lag om vissa kommunala
befogenheter) föreslås tas bort. Förslaget är att Örebro Kommun kommer sluta erbjuda
servicetjänster utan beslut till nya kunder från och med 1 januari 2020. Befintliga kunder
kommer i så fall att fasa ut fram till och med 31 mars 2020.
Översyn av hyresnivåerna på vård och omsorgsboenden utreds för närvarande och
kommer att lyftas till Programnämnden inom kort.
Effektiviseringar Kommunstyrelsen

Kommunen har ett årligt effektiviseringsuppdrag, för 2020 motsvarar det 0,7 procent av
nettobudgetramen. Programnämnd social välfärd har att ompröva verksamhet för att
uppnå kostnadseffektivitet motsvarande 22,1 mnkr. För att så långt som möjligt värna om
driftsnämndsverksamheten har till stor del effektiviseringen lagts på
programövergripande nivå.
Den preliminära fördelningen av det riktade omprövningskravet 13,2 mnkr för inköp
kvarstår. Rapportering av realiserade effekter ska ske kontinuerligt under våren till
kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling. Vid halvårsskiftet kan en
ombudgetering ske mellan nämnder, med utgångspunkt i rapporteringen av de effekter
som nämnderna faktiskt kan uppnå under 2020. Oavsett vilka effekter som kan uppnås,
är målsättningen att inköpsbeteendet i kommunen ska förbättras.
Effektiviseringar Programnämnd social välfärd

När jämförelser görs med andra jämförbara kommuner har Örebro kommun ett mycket
högt kostnadsläge för verksamheterna inom det förebyggande verksamheten inom vårdoch omsorg. För att mildra effekten på boenden och i hemvårdsgrupper riktas ett
effektiviseringskrav på 5 mnkr till den delen.
Programnämnd social välfärd har inte erhållit kompensation enligt de nivåer som anges i
förfrågningsunderlag och överenskommelser. Normalt skrivs ersättningen generellt upp
efter omsorgsprisindex (OPI). Programnämnd social välfärd behöver därför ge
verksamheten ytterligare effektiviseringskrav utöver de som tidigare beslutats av KS för
att klara denna indexökning. Utöver detta så saknas det även viss ramkompensation för
andra kostnader.
Ramkompensation saknas för följande poster:
- Beräknad kompensation för ökade lönekostnader beräknas inte på den
konkurrensutsatta delen av verksamheten. Konkurrensutsatt verksamhet räknas
upp enligt OPI (omsorgsprisindex) och totalt beräknas underskottet till 16,3
mnkr.
- Volymkompensation saknas för perioden 2014 till 2019 när 150 fler individer fått
beslut om omvårdnadsinsats. Underskottet för ökade volymer under den senaste
fem års perioden inom omvårdnadsinsatser beräknas till 29,0 mnkr. 2
- Minskad intäkt för statsbidrag som programnämnden inte längre har rätt att
återsöka beräknas till 2,4 mnkr.
2

Avser individer med utförd insats och en genomsnittlig utförd tid med 32,2 timmar per månad till en
kostnad om 500 kr per timma.
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-

Ökade kostnader för tomhyror, elkostnader och sophantering beräknas till 5
mnkr.

Total beräknas dessa poster till 52,7 mnkr som måste finansieras inom befintlig ram. För
att finansiera dessa poster måste ersättning till samtliga verksamheter justeras. Detta
medför en lägre ersättning kommer betalas ut till samtliga verksamheter. En konsekvens
som detta medför är att ingen verksamhet får kompensation för faktiska
kostnadsökningar.
Ett effektiviseringskrav på 1 procent tilldelas verksamheten bostäder med särskild service.
Vård- och omsorgsboende samt omvårdnadsinsatser tilldels ett effektiviseringskrav på 0,6
procent.
Övriga riktade effektiviseringskrav och riktade tilldelningar kommer även de justera
ersättningen. Detaljer presenteras nedan under respektive rubrik per verksamhet.
Redan bristfälliga förutsättningar att bedriva verksamheterna i ekonomisk balans kommer
öka under 2020 då faktiska kostnadsökningar inte ersätts. Verksamheten är skyldig att
beakta den ersättning som beviljas och justera sina kostnader efter dessa förutsättningar.
Om programnämnden får ökad ram för ovanstående kan ersättning justeras under 2020
för de verksamheter som berörts av det ytterligare effektiviseringskravet.
Planeringsreserv

Programnämnden har 2020 inte någon möjlighet att budgetera för en planeringsreserv
utifrån det ekonomiska läget.
Nämndernas budgetramar

Fördelning av budgetramen 2020 per nämnd inom programområdet.
Programområde social välfärd, tkr
Programnämnd
Socialnämnd
Funktionsstödsnämnd
Hemvårdsnämnd
Vårdboendenämnd
Överförmyndarnämnd
Summa

Socialnämnd
Ingående budgetram
Överfört resultat 2019
Volym socialtjänsten
Riktat anslag
Löneöverhäng 19
Helårseffekt, övertagande härbärge
Riktat omprövningskrav, inköp
Rekryteringscenter
PO-pålägg, ökning
Ram 2020

Budget 2020
2 188 664
552 198
148 131
262 894
30 825
15 491
3 198 202

tkr
536 106
1 786
6 000
4 000
2 010
1 320
-811
-163
1 950
552 198

29

30

PROGRAMPLAN MED BUDGET 2020 FÖR PROGRAMNÄMND SOCIAL VÄLFÄRD

Vårdboendenämnd
Ingående budgetram
Överfört resultat 2019
Riktad omprövningskrav, inköp
Löneöverhäng 19
Rekryteringscenter
PO-pålägg, höjning
Ram 2020

tkr
31 206
-400
-5
12
-6
18
30 825

Hemvårdsnämnd
Ingående budgetram
Överfört resultat 2019
Riktat omprövningskrav, inköp
Löneöverhäng 19
Larmgruppen
Rekryteringscenter
PO-pålägg, höjning
Riktat omprövningskrav, förebyggande verks.
Ram 2020
Funktionsstödsnämnd
Ingående budgetram
Överfört resultat
Resursfördelningsmodell, Socialpsyk.
Riktat omprövningskrav, inköp
Löneöverhäng 19
Rekryteringscenter
PO-pålägget, höjning
Ram 2020

Överförmyndarnämnden
Ingående budgetram
Överfört resultat
Löneöverhäng
Riktat omprövningskrav, inköp
Rekyteringscenter
PO-pålägg, höjninng
Ram 2020

tkr
277 083
0
-251
1 129
-11 192
-595
1 720
-5 000
262 894

tkr
268 440
-2 344
-119 037
-85
550
-281
888
148 131

tkr

15 600
-210
47
-17
-44
115
15 491
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Budgetram för Programnämnden

Fördelat ramanslag 2020
Programnämnd Social Välfärd, tkr
Gemensamt för Social väfärd
Bidrag & Avtal
Programgemensam verksamhet

2020
Budget

2019
Budget

2020-2019
Differens

1 477
31 349
-24 217

377
32 507
12 709

1 100
-1 158
-36 926

-4 857
19 545
76 695

-4 857
19 545
79 300

0
0
-2 605

Köp av verksamhet
Vård- och omsorgsavgifter
Köp Boenden och Personlig assistans
Statsbidrag

545 290
-123 200
1 714 806
-48 224

530 619
-124 500
1 553 884
-49 050

14 671
1 300
160 922
826

Summa

2 188 664

2 050 534

138 130

ÖLL Gemensamt
Verksamhetssystem
Köpkraft Administration

Programnämndens beställning av stöd/tjänster från
Kommunstyrelseförvaltningen

Myndighetsavdelningen
Tabellen nedan beskriver vilka tjänster som Programnämnd social välfärd beställer av
Myndighetsavdelningen.
Tabellen nedan ska säkerställa utförandet av exempelvis:
-

Boendesamordning Sol, hanterar in- och utflytt på vård- och omsorgsboende.
Bostadsanpassning
Att ersättning till interna och externa utförare sker på ett korrekt sätt samt att
kontrollfunktionen av valfrihetssystemet upprätthålls.
Handläggning LSS
MAS/MAR funktion
Uppföljning av konkurrensutsatt verksamhet följer överenskommelser och avtal.
Biståndshandläggning Sol.
Vårdplanering från sjukhus.
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Finansiering Myndighetsavdelningen

Ledning
Administration Myndighet
Boendesamordning SoL
Bostadsanpassning
Bostadsanpassningsbidrag
Debiteringsgruppen
Ersättningsgruppen
Handläggare LSS
LSS Gemensamt
MAS/MAR
Uppföjning konkurrens
Utredning Vård- och omsorg
Vårdplaneringsteam
Summa (Tkr)
Rehabiliterande arbetssätt

ÅA

(Tkr)

5,00
2,00
4,00
6,00

5 008
1 116
2 764
4 101
11 796
385
2 536
12 820
3 765
4 035
3 557
19 104
5 707

0,50
4,00
18,50
5,50
5,00
5,00
27,00
8,00
90,50
3,50

76 694
2 490

I budgeten för 2020 har programnämnd social välfärd även tagit höjd för utveckling av
taxor och avgifter. Genom utveckling av avgiftssystemet beräknas intäkten öka med 5
mnkr under 2020. För att genomföra denna förändring har debiteringsgruppen fått
finansiering för en halv gruppledare för det utökade antalet arbetsuppgifter samt utökat
utvecklingsansvar.
Förutsättningar köp av verksamhet - omvårdnad- och serviceinsatser

Köpkraft av omvårdnadsinsatser
Köpkraftens nuvarande underskott beräknas till cirka 14 mnkr och beräknas öka till 22,8
mnkr under 2020 i och med att fler individer beviljas insatsen. Sedan starten av
valfrihetssystemet har volymökningarna kostat cirka 29 mnkr och finansierats med
ersättningssänkningar inom både omvårdnadsinsatser och andra verksamheter.
Köpkraft omvårdnadsinsats 2019

335 319

Överflytt av ramanslag Larmgruppen

11 192

Justerad ram för Rekryteringscenter
Ökning PO-pålägg 0,95 procent

-609
1 761

Effektiviseringskrav inköp

-1 499

Justerad ram för nyckelfri hemtjänst

-1 850

Justerad köpkraft serviceinsats

4 300

Justerad köpkraft mattjänst

3 000

Ersättning för ersättningsuppräkning enligt OPI

7 288

Ramjustering för att kompensera volymer
Effektiviseringskrav 0,6% PN

Köpkraft omvårdnadsinsats 2020

12 300
-1 718

369 484
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Inför 2020 har ramanslag fördelats om till köpkraften från följande verksamheter:
-

-

-

Köpkraften för serviceinsatser beräknas ha ett överskott i och med
kontrollfunktionen med 4,3 mnkr. Överskottet flyttas över till köpkraften av
omvårdnadsinsatser.
Köpkraften för mattjänst beräknas ha ett överskott på ytterligare 3 mnkr.
Överskottet förklaras av en minskad konsumtion efter ökade avgifter och att
riktlinjen för biståndsbedömning justerats under 2019. Överskottet flyttas över
till köpkraften av omvårdnadsinsatser.
Larmgruppen ramanslag flyttas över till programnämnden med 11,2 mnkr.
Nuvarande organisation finansierar 17 årsarbetare. När larmutförandet utförs av
hemvårdsgruppen minskas finansieringen till 12 årsbetare. Ramanslaget medför
ett överskott på 3,2 mnkr som flyttas över till köpkraften av omvårdnadsinsatser.
Sänkt kompensation för uppräkning för OPI sker från Vård- och
omsorgsboende, Bostäder med särskild service, omvårdnadsinsatser med totalt
12,3 mnkr. 12,3 mnkr justeras köpkraften av omvårdnadsinsatser.
Behovet av effektiviseringskrav för omvårdnadsinsatser uppgår till 0,6 procent,
vilket motsvarar ca 1,7 mnkr.

Priset för omvårdnadsinsatser har justerats enligt följande:
Kategori
Uppräkning enligt OPI
IT-arbetsplats
Karensavdrag
Nyckelfri hemtjänst
Effektiviseringskrav inköp
Effektiviseringskrav PN 0,6 %
Samtliga utförare (Avrunda)
Rekryteringscenter
Ökning PO-pålägg 0,95 procent
Utredning i hemmet
Endast intern utförare (Avrunda)

Andel
2,70%
0,27%
0,27%
-0,69%
-0,73%
-0,64%
1,19%
-0,23%
0,65%
-0,35%
1,27%

Utförare
Alla utförare
Alla utförare
Alla utförare
Alla utförare
Alla utförare
Alla utförare
Alla utförare
Intern utförare
Intern utförare
Intern utförare
Intern utförare

Ersättningen för interna utförare kommer justeras med 5 kr/timma (justering 1,27
procent). För externa kommer ersättningen att justeras med 5 kr/timma (justering 1,19
procent).
Serviceinsatser
Priset för serviceinsatser har justerats enligt gällande spelregler med OPI 2,7 procent. Här
kompenseras Programnämnd social välfärd med hela prisjusteringen.
Köpkraft serviceinsats 2019

62 238

Effektiviseringsuppdrag - Avskaffa 8 timmar service utan bistånd
Justerad köpkraft till omvårdnadsinsats

-12 000
-4 300

Köpkraft serviceinsats 2020

45 938

Enligt förslag kommer serviceinsatserna inte att justeras förutom OPI justeringen. En
viktig orsak till detta är att just serviceinsatserna kompenseras via indexökningar varje år.
Detta medför att priset kommer räknas upp enligt förfrågningsunderlag och
överenskommelse. Genom detta kommer dessutom prisdifferensen mellan omvårdnad
och service minska ytterligare.
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Kommunstyrelsen har under 2018 beslutat om ett Strukturförändringsprogram där målet
är att den kommunala hemvården ska bedriva verksamheten inom ekonomisk ram inom
tre år. Under de tre åren kan ekonomisk kompensation sökas från Kommunstyrelsen från
Programnämnd social välfärd.
För att skapa bättre förutsättningar ur ett längre perspektiv har ett utvecklingsarbete för
att förbereda ett införande av ett rehabiliterande arbetssätt inletts. Rapport kring
styrsystem och ersättningsmodeller finns med som en del i utvecklingsarbetet. En
prioriterad del är att utveckla värdebaserade ersättningsmodeller.
Förslag till ersättningsnivåer omvårdnads- och serviceinsats från 1 april 2020.

Intern
Extern*

Omvårdnad
Låg
Hög
425
483
428
489

VAK
349
351

Låg
397
401

Service

Hög
444
453

*Ers ä ttni ng i nnehå l l er moms kompens a ti on

Förutsättningar av köp av boenden – bostad med särskild service,
boendestöd och sysselsättning, Socialpsykiatrin

Under 2020 flyttas ramanslag till Programnämnd social välfärd från
Funktionsstödsnämnden med motsvarande 119,0 mnkr. Under våren 2020 kommer en ny
ersättningsmodell att sjösättas för att ge ersättning för de tre olika verksamheter som
finns inom Socialpsykiatrin idag. Fram till dess att ersättningsmodellen är klar kommer
verksamheten att ersättas med 1/12 av det ramanslag som lyfts av vid årsskiftet minus de
effektiviseringar och tillskott som programnämnden beslutar om.
Programnämnd social välfärds grundersättning för Socialpsykiatrins verksamheter 2020
ser ut enligt följande:
Köpkraft av Socialpsykiatri
Totalt överflyttat grundram 2020
Rekryteringscenter - Socialpsykiatrin
Löneöversyn (Löneöverhäng 2019)
Ökning PO-pålägg 0,95 procent 2020
Effektiviseringskrav inköp
Omprövningskrav - Socialpsykiatrin -1,7 % PN
Totalt grundram 2020 (Pris 2019)
Uppräkning enligt preliminärt OPI 2,7 % (9mån -20)
Total grundram 2020 (Pris 2020)

(tkr)
119 037
-239
468
757
-849
-2 000
117 174
2 373
119 547

Förutsättningar köp av boenden – bostad med särskild service, BMSS

Köpkraft av Bostäder med särskild service
Sedan starten av ersättningsmodellen har verksamheten inom bostad med särskild
service haft svårigheter att uppnå en ekonomi i balans. Den främsta orsaken till detta
var att ersättningen minskade med fem procent över tre år. Detta innebar att
ersättningen sänktes med 20 mnkr under tre år. Utöver detta justerades
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stödbehovsmallen under 2018, för att ge en bättre avstämning i stödbehovsnivåerna
jämfört med andra kommuner. Rent konkret innebär denna justering att vissa
individer viktades neråt i sin stödbehovsnivå och därigenom även ersättningen till
utförare. Under 2019 har verksamheten sammanställt konsekvenserna av detta och
visar på att ersättningen minskat med totalt 5 mnkr. För att effektiviseringskravet av
en ny ersättningsmodell inte ska bli större än de beslutade 20 mnkr behöver
ersättningen justeras med 5 mnkr inför 2020. Finansieringen tas från den
volymkompensation som tilldelats för LSS insatser för 2020.
Utöver denna justering har bostäder med särskild service belastats eller kompenserats
likt andra verksamheter, se tabell nedan.
389 166

Total grundram 2019 efter uppräkning (Pris 2019)*
Uppräkning enligt preliminärt OPI 2,6 % (3 mån -19)

2 530

Rekryteringscenter - Bostäder med särskild service

-829

Ökning PO-pålägg 0,95 procent 2020 - BMSS

2 625

Effektiviseringskrav inköp - BMSS

-2 946

Total grundram till vht 2020 (Pris 2019)*

390 546

Uppräkning enligt preliminärt OPI 2,7 % (9mån -20)

7 909

Översyn av ersättning och stödbehovsnivåer

5 000

Justering av köpkraft för att kompensera lägre lönekomp än uppräkning

-6 000

Effektiviseringskrav PN 1 %

-3 975

Total Ersättning till vht 2020 efter uppräkning (Pris 2020)*

393 479

Ersättningsnivåerna för respektive stödbehovsnivå för 2020 kommer justeras enligt
följande under 2020:
1 januari 2020 (Kr per dygn)
Nivå

1
2
3
4
5
6
7

1 april 2020 (Kr per dygn)

Ersättning

Exkl.OH

OH

852
1 433
1 870
2 378
2 961
3 687
4 342

759
1 276
1 665
2 117
2 636
3 283
3 866

93
157
205
261
325
404
476

Nivå

1
2
3
4
5
6
7

Ersättning

Exkl.OH

OH

875
1 472
1 920
2 442
3 041
3 787
4 459

779
1 311
1 709
2 174
2 707
3 372
3 970

96
161
211
268
334
415
489

Ersättningen föreslås justeras i två etapper för att verksamheten ska kunna ta del av den
höjning av ersättningen som avser stödbehovsmätningen från och med 1 januari 2020.
Uppräkningen 1 januari sker med 0,13 procent och uppräkningen 1 april med 2,7 procent.
I uppräkningen per 1 januari är samtliga avdrag och tillägg medräknade där
nettojusteringen blir 0,13 procent. 1 april fördelas hela OPI uppräkningen på 2,7 procent
ut på ersättningen.
Förutsättningar köp av daglig verksamhet

Köpkraft av daglig verksamhet

Verksamheten inom daglig verksamhet har fått ett specifikt riktat effektiviseringsuppdrag
på 1 mnkr utöver de generella effektiviseringarna. Denna verksamhet har inte likt andra
verksamheter fått något stort effektiviseringsuppdrag riktat mot sig tidigare. Från
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volymkompensationen föreslås att 1 993 tkr används för att kompensera för utökade
volymer. Inför 2020 justeras köpkraften enligt följande:
(Tkr)
109 868

Köpkraft daglig verksamhet 2019
Justerad ram för Rekryteringscenter

-142

Effektiviseringsuppdrag - 1,5 %

-1 000

Löneöversyn 2020

878

Volymkompensation LSS

1 993

Ökning PO-pålägg 0,95 procent

451

Effektiviseringskrav inköp

-506

Ersättning för ersättningsuppräkning enligt OPI

1 981

Ramjustering

-600

Effektiviseringskrav 1% PN

-1 115

111 808

Köpkraft daglig verksamhet 2020

Ovanstående effektiviseringskrav och justerade budgetramar innebär sammantaget att
ersättningen kommer justeras för externa utförare med 1,12 procent och för intern
utförare med 0,83 procent.
Ersättningsnivåerna för respektive stödbehovsnivå för 2020 fastslås enligt följande:
Gäller 1 april 2020 Ersättning extern utförare*

Ersättning intern utförare

Nivå

Heltid

Deltid

Heltid

Deltid

Nivå 1

2 116

0

2 080

0

Nivå 2

691

485

681

476

Nivå 3

831

581

818

571

Nivå 4

970

679

953

667

Nivå 5

1 386

970

1 361

953

Nivå 6

1 940

1 357

1 907

1 335

Nivå 7

3 482

2 437

3 423

2 396

Förutsättningar köp av boenden – vård och omsorgsboende

Köpkraft av vård- och omsorgsboende

Köpkraften för Vård- och omsorgsboende justeras enligt de krav som ges inför budget
2020 och justeras likt övriga verksamheter inom social välfärd, se tabell nedan.
Köpkraft Grundram 2019 (Pris 2019)
Upprä kni ng efter s pel regel (OPI 2,6 % * 3må n)
Rekryteri ngs center - Vå rd- och oms orgs boende
Effekti vi s eri ngs kra v - Inköp
Ers ä ttni ng för öka t PO 0,95 procent 2020
Rynni ngevi ken - Dri ft a v 10 nya pl a ts er 12 må na der

Köpkraft Grundram 2020 (Pris 2019)

Upprä kni ng efter s pel regel (OPI 2,7 % * 9må n)
Jus teri ng a v köpkra ft för 9 renovera de pl a ts er s tä ngda 2
Pott för oföruts ä gba ra kos tna der enda s t 2020
Ra mjus teri ng
Effekti vi s eri ngs kra v PN 0,6 %

Köpkraft Grundram 2020 (Pris 2020)

779 272
5 065
-1 547
-5 261
4 688
6 369

788 586

15 969
-5 681
5 681
-4 850
-4 945

794 760
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Ovanstående ramjusteringar innebär att priset kommer räknas upp med 2,7 procent efter
OPI. Övriga ramjusteringar innebär att priset kommer justeras ner med 0,88 procent.
Nettot av prisuppräkningen är 1,82 procent och kommer ske 1 april 2020.
Vård- och omsorgsboende får inför 2020 ett effektiviseringskrav på 0,6 procent riktade
mot sig utöver de centrala riktade effektiviseringskravet.
Ersättningen kommer inte att justeras 1 januari utan samtliga förändringar görs från och
med 1 april 2020. Orsaken till detta är att ersättningen skulle sammantaget sänkas under
perioden 1 januari till 31 mars. För att undvika en tillfällig negativ prisjustering under tre
månader kommer ersättningen att endast justeras 1 april 2020.
Ersättning per dygn för intern utförare
Ersättning per dygn

Kr/dygn 1/1-2020

Kr/dygn 1/4-2020

Pris Permanent boende

1 741

1 773

Pris Korttidsboende

2 024

2 061

Pris Parbo med beslut

1 689

1 720

Pris Parbo utan beslut

484

493

1 306

1 330

Pris Renovering Permanent boende
Pris Renovering Korttidsboende

1 518

1 546

Kr/m ån 1/1-2020

Kr/dygn 1/4-2020

Trygghetsplatser palliativ vård

77 177

78 583

Trygghetsplatser växelvård och gästrum

56 381

57 408

Särskild ersättning per m ånad

Förändring i boendeplatser 2020
• 10 nya platser på Rynningeviken
• Fortsatt utökning av antalet korttidsplatser, Tullhuset 10 platser och
Ölmbrogården 3 platser.
Antal platser
Totalt antal platser inom vård- och omsorgsboende: 1 334 platser
-varav permanenta platser
1 201 platser
-varav korttidsplatser
133 platser
Totalt antal plaster kommunal utförare
Totalt antal plaster extern utförare

1 216 platser
118 platser

Tillfälliga förändringar i antalet platser, under löpande år, beslutas av boendesamordnare
på Myndighetsavdelningen i samråd med programmets lokal-och boendestrateg samt
utförande verksamhet. För att förändringarna ska innebära avsteg från detta dokument
gällande ersättning måste förändringarna förankras med programekonom Sov, ersättning
Sov och godkännas av programdirektören.
Investeringar

Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra nivån på investeringsprogrammet.
Planperioden omfattar de närmaste fyra åren. Investeringsprogrammet beskriver driftkostnadskonsekvenser som de planerade investeringarna genererar.
Samarbete sker med flera olika intressenter i kommunen såsom kommunens
fastighetsbolag och avdelningarna mark- och exploatering, stadsmiljö- och översiktlig
planering, bygglov, samt trafik. Ett samarbete i processen säkerställer bland annat att det
så tidigt som möjligt avsätts mark för nybyggnation av gruppbostäder och vård- och
omsorgsboenden.

37

38

PROGRAMPLAN MED BUDGET 2020 FÖR PROGRAMNÄMND SOCIAL VÄLFÄRD

Det arbete som påbörjats med att reducera investeringsprogrammet till en realistisk
nivå för att kommunen och kommunkoncernerna ska ha kapacitet för att genomföra
investeringarna i den takt de planeras i investeringsprogrammet behöver fortsätta.
Investering
Nedanstående tabell visar kostnadsökningen i form av hyreskostnad och
driftkostnad.
Finansiering
Belopp i tkr
Objekt finansierade med riktade KS-medel
Objekt där finansiering sker inom avsatt volymutrymme
Egenfinansiering inom nämndens ram
Summa

År
2020
15 800
0
300
16 100

År
2021
8 291
15 250
300
23 841

År
2022
50 298
15 250
300
65 848

År
2023
2 374
12 200
300
14 874

Inventarierinvesteringar
Nedanstående tabell visar investeringsbudgeten 2020 för bland annat inventarier,
byggnadsansluten utrustning, årliga inventariemedel till driftsnämnderna samt budget
för IT-investeringar. Eventuellt överförda resultat från 2019 års investeringar
tillkommer i särskilt ärende under första kvartalet 2020.

Investeringsbudget 2020

ITInventarier investeringar

Vårdboendenämnd

2 300

Hemvårdsnämnd

1 800

Socialnämnd

2 900

Funktionsstödsnämnden

1 000

Överförmyndarnämnd
Programnämnd social välfärd
Summa, tkr

0

150

3 200

650

11 200

800

6.2 Planerad fördelning av statliga medel samt
utvecklingsmedel
Fördelning av utvecklingsmedel 2020

Förslagen nedan sammanfattar den planerade fördelningen av programområdets
utvecklingsmedel, totalt 8,5 mnkr. Medlen fördelas främst för insatser kopplade till
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•
•
•

Rehabiliterande arbetssätt, här ingår resurser för
stödorganisation i test och utvecklingsfas med projektledare
och testledare
Resurser för mobilt tema, för testbädd äldre och
funktionshindrade
Medel för att kunna genomföra utredningar där extern
konsult krävs

Programdirektören ansvarar för fördelning och eventuellt omfördelning under året.
Fördelning av medel psykisk hälsa 2018 och 2019

Fördelning av stimulansmedel för 2018, 5,8 mnkr har gjorts utifrån arbete med
analys- och handlingsplan för området psykisk hälsa. Arbetet med planen har
genomförts gemensamt mellan Regionen och länets kommuner. Medel har fördelats
till samtliga aktuella målgrupper, barn och unga, vuxna samt äldre. Stort fokus ligger
på insatserna som sker i samverkan mellan kommuns förvaltningar avseende barn
och unga.
Stimulansmedel för 2019 motsvarande 5,2 mnkr har rekvirerats och programdirektören ansvarar för fördelning- och eventuell omfördelning under året.
Fördelning av medel sociala barn- och ungdomsvården 2020

Summan Örebro kommun har att rekvirera är i nuläget ej fastställd. 2019 har Örebro
kommun rekvirerat ca 2,5 mnkr vilket gör att summan för 2020 bedöms bli minst
detta. Beslut fattas i Programnämnd under våren 2020 i samband med att medel ska
rekvireras under förutsättning att beslut fattas av Riksdagen.
Fördelning av medel för forskningsrelaterad verksamhet

1,0 mnkr finns hos Kommunstyrelsen avsatta för forskningsrelaterad verksamhet
inom programnämndens ansvarsområde, medel fördelas till följande:
•

3,0 tjänster adjungerade kliniska adjunkter varav 2,0 sjuksköterska samt 1,0
arbetsterapeut, 49 procent tjänstgöringsgrad i form av adjungering och 51
procent klinisk tjänstgöring.
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Bilagor
Fem år i sammandrag
2016

2017

2018

2019

Bedömn.
2020

146 631

150 291
75 864
74 427

153 686
77 445
76 241

155 483
78 304
77 179

157 404
79 161
78 244

19 764
3 047
3 615

20 316
3 090
3 624

20 712
3 178
3 553

20 991
3 363
3 503

21 181
3 613
3 513

1 650

1 564

1 539

57
43

57
42

57
43

Beläggningsgrad, vård och omsorgsboende,
permanent respektive korttid, samlat värde för
programområdet
Beläggningsgrad, bostad med särskild service,
LSS, samlat värde för programområdet

98,1

98,1

96,3

97,7

98,6

99,9

Icke verkställda beslut, särskilt boende vård och
omsorg (totalantal minus de som tackat nej till
plats, avser kvartal 3)
- varav män
- varav kvinnor

45

22

19

14
43

18
30

6
16

15
37

26

18

26

38

13
13

9
9

17
9

21
17

Antal platser korttidsvård
Antal permanenta platser i vård- och
omsorgsboende (inkl. entreprenader)

122
1 102

118
1 142

118
1 170

121
1 211

133
1 201

Antal ställföreträdarskap (unika, pågående
någon gång under året)
Antal personer med utförd omvårdnad

1 905

1 973

1 947

1 969

1 988

1 782
(190731)
2 050

2 051

Fem år i sammandrag

Befolkning
Totalt antal invånare, Örebro kommun
Kvinnor
Män
Åldersgruppen 65 - 79 år
Åldersgruppen 80 - 84 år
Åldersgruppen 85 – år
Antal unika personer inom stöd till personer
med funktionsnedsättning enligt LSS
- varav män %
- varav kvinnor %

Icke verkställda beslut, bostad med särskild
service (avser kvartal 3)
- varav män
- varav kvinnor
Antal gruppbostadsplatser
Antal servicebostadplatser
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Personer med insats, socialtjänsten
Inledda utredningar, socialtjänsten
Antal ytterfall hemvårdsinsats

2 050
2 873

2 123
3 236

2 271
3 753

3 948

-

106

103

122

Ökar
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Begreppsförklaringar
Civila samhället: Finns mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet;
föreningar, frivilligorganisationer, familjer och individer som påverkar utifrån egen
drivkraft (utan offentlig finansiering).
Egenregi: Den verksamhet som kommunen själv bedriver och är huvudman för, till
exempel kommunala skolor och gruppbostäder.
Gender Budget: En metod för att synliggöra effekterna för kvinnor och män av offentliga
budgetar. En analys av ett avgränsat område, som kan leda till förändringar i budgetering
av offentliga medel.
Indikatorer: Ett nyckeltal, mätetal eller redovisning, som har ett målvärde utifrån
kommunens styrmodell och som regelbundet följs upp.
Intraprenader: En kommunalt avgränsad verksamhet, till exempel en skola, som bedrivs
med särskilda överenskommelser som ger lite friare villkor än i den ordinarie kommunala
regin.
Medborgardialog: Möten mellan politiker och medborgare inför förändringar av delar av
kommunen.
Servicegarantier: Utfästelser som kommunen gjort om vilken kvalitetsnivå våra tjänster
ska ha. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier som är specifika för en verksamhet.
Programplan: Utifrån ÖSB, fastställer programnämnderna programplaner. Den innehåller
strategier för hur man ska ta sig mot de gemensamma målen på kort och lång sikt och
vilka utvecklings-insatser man prioriterar. Programplanerna innehåller också
resursfördelning till driftsnämnderna och antas av respektive programnämnd
Verksamhetsplan: Utifrån programplanerna och ÖSB fastställer driftsnämnderna för
respektive område en verksamhetsplan med budget. Den ska beskriva vad förvaltningen
förväntas göra för att förbättra tjänster och service och bidra till de kommunövergripande
målen

