Protokoll

I

Sov 13/2021

ÖREBRO

Programnämnd social välfärd
Datum:
Tid:
Plats:

2021-10-28
14.00–16.45
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S)
Anna Andersson (KD)
Johanna Reimfelt (L)
Annika Tholster (C)
Emelie Jaxell (M)
Fisun Yavas (S)
Pell Uno Larsson (S)
Carina Toro Hartman (S)
Martha Wicklund (V)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Anders Brandén (M)
David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Marie Montin (S)
Gunhild Wallin (C)
Ingemar Savonen (V)

Ersätter Frederick Axewill (S)
Ersätter Jenny Thor (S)
Ersätter Stina Ståhl (MP)

Närvarande ersättare
Tina Fingal Swens (C)
Sara Maxe (KD)
Florencia Lopez (M)
Dennis Junge (L)
Övriga
Patrik Jonsson
Robert Lindby

Programdirektör
Nämndsekreterare

Paragraf 144–160

1 (16)

ÖREBRO

Protokoll

Robert Lindby, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Marie Brorson (S), ordförande

Emelie Jaxell (M), justerare

2 (16)

ÖREBRO

Protokoll

§ 144 Anmälan av övriga ärenden
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) anmäler ett ledamotsinitiativ med rubriken "Hur värnar
vi människor i hemlöshet?". Initiativet tas upp efter "Ordförandens
information" som ett nytt ärende på dagordningen (§ 158).

§ 145 Ledamotsinitiativ från Moderaterna och Liberalerna
om att kommunen behöver säkerställa kontrollen - Beslut
Ärendenummer: Sov 605/2021
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Moderaterna och Liberalerna har inkommit med ett ledamotsinitiativ där man
föreslår Programnämnd social välfärd besluta:
1. Att inkomna ärenden från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) alltid
föredras av en tjänsteman.
2. Att inkomna klagomål föredras på ett ändamålsenligt sätt för nämnden.
3. Att programdirektören får i uppdrag att för nämnden presentera en struktur
för hur inkomna klagomål kan föredras.
4. Att resultatet av planerade och icke-planerade uppföljningar alltid föredras
av tjänsteman.
Programnämnden beslutade den 30 september 2021 att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Moderaterna och Liberalerna
Tjänsteskrivelse, 2021-09-24
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Yrkande

Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) yrkar att ledamotsinitiativet ska
bifallas.
Martha Wicklund (V) och David Larsson (SD) yrkar bifall till Emelie Jaxells
(M) och Johanna Reimfelts (L) yrkande.
Proposition

Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga ordförandens förslag om att ledamotsinitiativet anses besvarat respektive
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Emelie Jaxells (M) och Johanna Reimfelts (L) m.fl. yrkande om att
ledamotsinitiativet ska bifallas.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd social
välfärd beslutar enligt ordförandens förslag.
Votering

Votering begärs och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till ordförandens förslag och nej-röst innebär bifall till
Emelie Jaxells (M) och Johanna Reimfelts (L) m.fl. yrkande.
Ja-röster lämnas av Carina Toro Hartman (S), Pell Uno Larsson (S), Gunhild
Wallin (C), Marie Montin (S), Fisun Yavas (S), Annika Tholster (C), Anna
Andersson (KD) och Marie Brorson (S).
Nej-röster lämnas av David Larsson (SD), Ingemar Savonen (V), Anders
Brandén (M), Ann-Katrine Jondelius (M), Martha Wicklund (V), Emelie Jaxell
(M) och Johanna Reimfelt (L).
Ordföranden finner att Programnämnd social välfärd med resultatet 8 ja-röster
och 7 nej-röster beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.

§ 146 Ledamotsintitiativ från Moderaterna och Liberalerna
om kö till vårdboenden - Beslut
Ärendenummer: Sov 607/2021
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Moderaterna och Liberalerna har inkommit med ett ledamotsinitiativ där man
föreslår Programnämnd social välfärd besluta:
1. Att programdirektören får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur fler
platser på vårdboende och/eller korttidsvård kan skapas.
2. Att programdirektören får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur fler
platser på gruppbostäder och servicebostäder kan skapas.
3. Att programdirektören inleder en dialog med privata aktörer för att möta
utmaningen med växande behovet av vård- och omsorgsplatser.
Programnämnden beslutade den 30 september 2021 att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Moderaterna och Liberalerna
Tjänsteskrivelse, 2021-09-22
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Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Yrkande

Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) yrkar att ledamotsinitiativet ska
bifallas.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till ledamotsinitiativets första och andra
förslag samt avslag på dess tredje förslag.
Proposition

Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut
avseende ledamotsinitiativets första förslag, det vill säga ordförandens förslag
om att ledamotsinitiativet anses besvarat respektive Emelie Jaxells (M) och
Johanna Reimfelts (L) m.fl. yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd social
välfärd beslutar enligt ordförandens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende
ledamotsinitiativets andra förslag, det vill säga ordförandens förslag om att
ledamotsinitiativet anses besvarat respektive Emelie Jaxells (M) och Johanna
Reimfelts (L) m.fl. yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd social
välfärd beslutar enligt ordförandens förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut avseende
ledamotsinitiativets tredje förslag, det vill säga ordförandens förslag om att
ledamotsinitiativet anses besvarat respektive Emelie Jaxells (M) och Johanna
Reimfelts (L) yrkande om att bifalla ledamotsinitiativet samt Martha Wicklunds
(V) yrkande om att avslå ledamotsinitiativet.
Ordföranden redovisar en propositionsordning där respektive förslag till beslut
hanteras ett i taget genom acklamation. Programnämnd social välfärd
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer respektive förslag till beslut under proposition och finner
att Programnämnd social välfärd beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.
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§ 147 Förfrågningsunderlag LOV daglig verksamhet och
överenskommelse daglig verksamhet - Beslut
Ärendenummer: Sov 476/2020
Handläggare: Caroline Lindqvist
Ärendebeskrivning

Sedan september 2014 har Örebro kommun tillämpat LOV inom daglig
verksamhet enligt 9 § p. 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). I december 2019 antogs en överenskommelse med
den kommunala utföraren av daglig verksamhet och i samband med detta
antogs en revidering av gällande förfrågningsunderlag. Enheten för uppföljning
har i arbete med ansöknings- och uppföljningsprocessen identifierat krav i
förfrågningsunderlaget och överenskommelse som behöver förtydligas och
förändras. En revidering av kraven behöver även genomföras utifrån antagna
riktlinjer som gör att kraven behöver förändras. Ändringarna syftar till att
tydliggöra de krav som ställs på utförare av daglig verksamhet.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 30 september 2021
och återkommer för beslut vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-15
Gällande förfrågningsunderlag daglig verksamhet
Gällande överenskommelse daglig verksamhet
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Föreslagna krav och ändringar i förfrågningsunderlag gällande
valfrihetssystem för daglig verksamhet antas från och med den 15 november
2021.
2. Föreslagna förändringar i överenskommelse med kommunal utförare av
daglig verksamhet antas från och med den 15 november 2021.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.

§ 148 Projektavtal gällande om- och tillbyggnad av
Skebäcksgården - Beslut
Ärendenummer: Sov 242/2021
Handläggare: Patrik Jonsson
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Ärendebeskrivning

Den 9 november 2017 fattade Programnämnd social välfärd beslut om att ge
Lokalförsörjningsenheten i uppdrag att teckna ett förstudieavtal
med Länsgården fastigheter AB angående en om- och tillbyggnad av vård- och
omsorgsboendet Skebäcksgården. Länsgården är Region Örebro läns
fastighetsbolag.
Den 4 mars 2021 fattade programnämnden beslut om att ingå ett avtal om
samverkan och ombudsuppdrag mellan Örebro kommun och Länsgården. Det
ska enligt avtalet också fattas ett upphandlingsbeslut innan upphandlingen
genomförs. Programnämnden beslutade den 8 april 2021 att begära
ingångsättningsbeslut från Kommunstyrelsen, vilket beslutades av
Kommunstyrelsen den 11 maj 2021.
Länsgården har sedan som ombud för Örebro kommun gått ut i en gemensam
upphandling för Region Örebro län och Örebro kommun. Regionens del
avser vårdcentral i Skebäck och kommunens del vård- och omsorgsboende.
Programnämnden fattade den 30 september 2021 beslut gällande
tilldelningsbeslut samt upphandlingsbeslut, detta beslut gäller ett projektavtal
avseende Skebäcks vård- och omsorgsboende.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd ger programdirektören i uppdrag att
underteckna Projektavtal för Skebäcks vård- och omsorgsboende.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 149 Tillsynsrapport 2021 - Beredning
Ärendenummer: Sov 859/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har beslutat att genomföra tillsyn inom
verksamhetsområdet och ekonomiområdet. Programnämnden har inte ansvar
för någon anställd personal och därför utgår detta område från tillsynen.
Utifrån fastställd tillsynsplan har granskning skett av:
- Hur säkerställs beredskap i ansvarsfördelningen genom avtal mellan
programnämnden och fristående utförare vid särskild händelse

7 (16)

ÖREBRO

Protokoll

- Bokförs intäkter och kostnader på rätt redovisningsperiod i samband med
ordinarie månadsbryt, delårsbokslut och bokslut i ekonomisystemet?
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 2 december 2021.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2021 - uppföljning av intern kontroll
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 150 Tillsynsplan 2022 - Beredning
Ärendenummer: Sov 667/2021
Handläggare: Birgitta Palmér och Linda Carlsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan
för internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll. En
riskanalys har genomförts med programnämndens förstärkta presidium, ett
granskningsområde har sedan valts ut inom området verksamhet och området
ekonomi. Då programnämnden inte ansvarar för någon anställd personal utgår
granskningen inom område personal.
- Sker uppföljning enligt riktlinje för avtal- och verksamhetsuppföljning
(Sov 215/2020), och är det tillräckligt för att upptäcka eventuella brister vid
vård- och omsorgsboenden?
- Sker kontering av leverantörsfakturor på rätt konto och ren enligt Rutin,
kontering, attestering och cirkulation av leverantörsfakturor, daterad
2021-04-14, Kommunstyrelseförvaltningen?
Utöver de valda områdena finns uppföljning av tidigare års granskningspunkt
från 2021, avseende sker periodisering av intäkter och kostnader enligt rutin
vid delårsbokslut och årsbokslut?
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 2 december 2021.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2022 - Plan för uppföljning av intern kontroll
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Riskanalys: Potentiella tillsynsområden - Tillsynsplan 2022, Programnämnd
social välfärd
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 151 Ekonomisk månadsrapport - Beslut
Ärendenummer: Sov 702/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Månadsrapporten sammanställs för att ge Programnämnd social välfärd aktuell
ekonomisk information under året. Månadsrapporten är ett komplement till
delårsrapport 1 och 2 samt årsberättelse.
Syftet med månadsrapporten är att i ett tidigt skede upptäcka ekonomiska
avvikelser. Månadsrapporten är en del i arbetet med en ekonomi i balans.
Fortsatta ekonomiska effekter av covid-19 finns på driftsnämnderna framför
allt vad gäller högre kostnader för basal hygienutrustning och personlig
skyddsutrustning och högre korttidssjukfrånvaro.
Staten kompenserar arbetsgivare för den del av sjuklönekostnader som
överstiger den normala nivån, åtgärden gäller till och med den 30 september
2021.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, januari-september 2021, 2021-10-18
Presentation: Månadsrapport, för januari-september 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Nämnderna inom programområdet får i uppdrag att fortsätta arbeta för en
ekonomi i balans exklusive covid-19 effekter.
3. Hemvårdsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med
Strukturförändringsprogrammet och genomföra effektiviseringsåtgärder som
motsvarar minst 30 mnkr, under förutsättning att det inte medför negativa
konsekvenser för brukarna. Slutmålet för förändringen är att inför 2022 ha en
verksamhet som har en budget i balans.
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Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på beslutspunkt 3 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande Marie Brorson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslutspunkterna 1–2, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och
att Programnämnd social välfärd beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 3, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds (V)
avslagsyrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
Programnämnd social välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Nämnderna inom programområdet får i uppdrag att fortsätta arbeta för en
ekonomi i balans exklusive covid-19 effekter.
3. Hemvårdsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med
Strukturförändringsprogrammet och genomföra effektiviseringsåtgärder som
motsvarar minst 30 mnkr, under förutsättning att det inte medför negativa
konsekvenser för brukarna. Slutmålet för förändringen är att inför 2022 ha en
verksamhet som har en budget i balans.
Johanna Reimfelt (L), Emelie Jaxell (M), Ann-Katrine Jondelius (M), Anders
Brandén (M) och David Larsson (SD) deltar inte i beslutet.
Martha Wicklund (V) och Ingemar Savonen (V) deltar inte i beslutet för
beslutspunkterna 1–2.
Reservation

Martha Wicklund (V) och Ingemar Savonen (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkt 3 till förmån för Martha Wicklunds (V) avslagsyrkande.

§ 152 Tilläggsanslag - Beslut
Ärendenummer: Sov 670/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Ärendet innefattar tillfällig satsning från Kommunstyrelsen med anledning av
väsentligt högre skatteintäkter än budgeterat. I ärendet föreslås att den budget
för tillfälliga satsningar fördelas som tilläggsanslag inom programområdet.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Presentationen "Tilläggsanslag"
Tilläggsyrkande från Liberalerna och Moderaterna
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Budgetramar för driftsnämnderna och för programnämnden fastställs.
Yrkande

Johanna Reimfelt (L) och Emelie Jaxell (M) tilläggsyrkar att Programnämnd
social välfärd får en återrapportering om hur tilläggsanslag har använts under
nämndens sammanträde i februari 2022.
Proposition

Ordförande Marie Brorson (S) ställer först Johanna Reimfelts (L) och Emelie
Jaxells (M) tilläggsyrkande om att Programnämnd social välfärd får en
återrapportering om hur tilläggsanslag har använts under nämndens
sammanträde i februari 2022 under proposition och finner att Programnämnd
social välfärd beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Programnämnd social
välfärd beslutar enligt detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Budgetramar för driftsnämnderna och för programnämnden fastställs.
2. Programnämnd social välfärd får en återrapportering om hur tilläggsanslag
har använts under nämndens sammanträde i februari 2022.

§ 153 Programplan med budget 2022 - Beredning
Ärendenummer: Sov 668/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 19–20 oktober 2021 att fastställa
Övergripande strategier och budget för 2022 med plan för 2023–2024 (ÖSB).
Utifrån ÖSB fastställer programnämnderna programplaner. Dessa innehåller
strategier för hur man ska ta sig mot de gemensamma målen på kort och lång
sikt och vilka utvecklingsinsatser man prioriterar. Programplanerna innehåller
också en resursfördelning. Programplanerna antas av respektive
programnämnd.
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Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 2 december 2021.
Beslutsunderlag

Presentationen "Programplan med budget 2022"
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 154 Revidering av delegationsförteckning - Beslut
Ärendenummer: Sov 572/2021
Handläggare: Elin Terenius
Ärendebeskrivning

Myndighetsverksamheten SOU inom Kommunstyrelseförvaltningen har sett
över delegationsordningen för de ärenden som är delegerade verksamheten
från Programnämnd social välfärd.
Revideringen innehåller bland annat förändringar av strukturen i
delegationsförteckningen, tillägg utifrån beslut om "Riktlinjer för
biståndsbedömning inom vård och omsorgs verksamhetsområde"
(Sov 580/2020) samt nya ärenden utifrån nya lagförslag eller uppgifter som
redan i dag utförs av tjänstepersoner men som inte funnits beskrivna i
delegationsordningen.
Genom revideringen tydliggörs för programnämnden och tjänstepersoner vilka
uppgifter som är delegerade, vilket är positivt ur ett juridiskt perspektiv samt ur
arbetsmiljösynpunkt.
Ärendet togs upp för beredning i programnämnden den 30 september 2021
och återkommer för beslut vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Förslag till reviderad delegationsförteckning
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Delegationsordningen revideras enligt förvaltningens förslag.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 155 Rapport gällande Berggården - Information
Ärendenummer: Sov 768/2021
Handläggare: Sandra Ressem och Michael Backman
Ärendebeskrivning

Vid programnämndens sammanträde den 30 september 2021 anmälde
Moderaterna och Liberalerna en övrig fråga gällande Berggården och vid
dagens sammanträde får nämnden en föredragning av ärendet.
Beslutsunderlag

Presentation
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Programdirektör Patrik Jonsson informerar:
- Muntlig information om ärendena Sov 652/2021, Sov 691/2021,
Sov 663/2021, Sov 679/2021, Sov 682/2021, Sov 683/2021, Sov 695/2021,
Sov 700/2021 och Sov 717/2021.
- Kvalita har fått avslag på sitt överklagande angående IVO-tillstånd.
Överklagande kommer troligen ske till Högsta förvaltningsdomstolen. Kvalita
har också sagt upp sitt avtal med kommunen till början av januari. Kvalita har
också sålt sin verksamhet till ett annat företag. Inga kunder följer med i en
sådan affär, utan alla Kvalitas kunder måste välja ny utförare.
Beslutsunderlag

Muntlig information
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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.

§ 157 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 134/2021
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Ordförande Marie Brorson (S) meddelar att hon inte har någon särskild
information att delge programnämnden vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 158 Ledamotsinitiativ från Vänsterpartiet med rubriken
"Hur värnar vi människor i hemlöshet?" - Beslut
Ärendenummer: Sov 767/2021
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har inkommit med ett ledamotsinitiativ där man föreslår
Programnämnd social välfärd besluta:
1. Programdirektören får i uppgift att ta fram en utredning av varför
härbärgesplatserna inte nyttjas.
2. En tydlig kartläggning av hemlösas situation i Örebro görs.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Vänsterpartiet, 2021-10-28
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ÖREBRO

Protokoll

Yrkande

Marie Brorson (S) yrkar att ärendet tas vidare i beredningen och återkommer
till Programnämnd social välfärd vid sammanträdet den 2 december 2021.
Proposition

Ordförande Marie Brorson (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut,
det vill säga att ärendet tas vidare i beredningen och återkommer till
Programnämnd social välfärd vid sammanträdet den 2 december 2021.
Ordföranden finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet tas vidare i beredningen och återkommer till Programnämnd social
välfärd vid sammanträdet den 2 december 2021.

§ 159 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 649/2021
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, det vill säga delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av
delegation ska anmälas till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum den 15 oktober 2021.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut SoL
Delegationsbeslut LSS
Beslut enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
Avgiftsbeslut
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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ÖREBRO

Protokoll

§ 160 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 131/2021
Ärendebeskrivning

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

Nya ärenden i diariet, avseende perioden 2021-09-22 till 2021-10-20
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Datum: 2021-10-28
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

11. Ekonomisk månadsrapport - Beslut

Vänsterpartiet har för 2021 lagt ett eget budgetförslag som skiljer
sig från styrande partiers. Då förslaget till beslut grundar sig på
styrande partiers budget kan Vänsterpartiet inte ta ansvar för det
rådande ekonomiska läget. Hade vår budget varit gällande hade de
ekonomiska förutsättningarna sett annorlunda ut. Vi deltar därför
inte i beslutet avseende punkt 1 och 2.
I Vänsterpartiets förslag till budget 2021 har vi, till skillnad mot
styrande partier, valt att inte skära ner på finansieringen till de olika
nämnderna inom programområde social välfärd. I och med det finns
det inte heller några generella effektiviseringskrav för respektive
nämnd. Vi anser inte att nedskärningar i verksamheten kommer att
bidra till att de blir mer kostnadseffektiva. Istället kommer de att
bidra till en lägre kvalitet och en osäker och mera pressad situation
för medarbetare och en ökad instabilitet i organisationen.
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att Hemvårdnämnden får
kontroll över kostnaderna, vilket inte är möjligt med
dagens omfattande privatiseringar. Kontroll och
insyn är viktiga delar för en budget i balans, men också för att komma
till rätta med de strukturella problem som privatiseringarna
skapat. Privatiseringarna bidrar till en ryckig och svårplanerad
organisation i ständig förändring där personalen slits ut eller väljer en
annan arbetsgivare än kommunen. Vi kan inte gå med på ytterligare
nedskärningar när Hemvårdsnämnden redan går på knäna med stora
ekonomiska underskott. Vi ser inte att nedskärningarna kommer att
ha några positiva ekonomiska effekter, de riskerar istället att leda till
strukturella problem som fördyrar verksamheterna i längden. Vi yrkar
därför avslag på beslutspunkt 3.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att

ej delta i beslut på beslutspunkt 1-2

Att

avslå beslutspunkt 3.

Vänsterpartiet

