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Johan Qvist, sekreterare
John Johansson (S), ordförande
Karolina Wallström (L), justerare

Digitalt justerat protokoll .
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§ 49 Förfrågningsunderlag och överenskommelse för
valfrihetssystem inom omsorg - beslut
Ärendenummer: Sov 112/2020
Handläggare: Andreas Legnerot, Annica Kindborg, Jeanette Birgersson
Ärendebeskrivning

Den 15 april 2018 fattade Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslut om
att avskaffa valfrihetssystemet avseende LOV-tjänsten omvårdnad. Det tidigare
valfrihetssystemet enligt LOV skulle ersättas med ett nytt som innebar att
utförare av omvårdnadstjänster istället skulle upphandlas enligt LOU. Med
anledning av att inget av de inkomna anbuden kvalificerade sig då ingen
uppfyllde samtliga obligatoriska krav avbröts upphandlingen. Detta resulterade
i att Kommunfullmäktige den 21 oktober 2019 fattade beslut om att återinföra
valfrihetssystemet enligt LOV avseende omvårdnad. Detta beslut har resulterat
i att ett nytt förfrågningsunderlag för omvårdnadstjänster tagits fram.
De krav som föreslås i förfrågningsunderlaget grundar sig i det avtal som
omfattar befintliga omvårdnadsutförare, krav framtagna i samband med
upphandlingen av omvårdnadstjänster samt nya politiska beslut i form av
förändringar gällande ickeval, trygghetslarm och ersättningsmodell. De krav
som återfinns i förfrågningsunderlaget föreslås även gälla i den
överenskommelse som finns med kommunal utförare av omvårdnadstjänster.
Beslutsunderlag

Överenskommelse med kommunal utförare - Omvårdnadstjänster, 2020-04-14
Förfrågningsunderlag Omvårdnad, 2020-04-14
Tjänsteskrivelse, 2020-04-22
Bilaga: Synpunkter efter samverkan, 2020-04-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Föreslagna krav i förfrågningsunderlag gällande valfrihetssystem för
omvårdnad antas.
2. Föreslagna förändringar i överenskommelse med kommunal utförare
av omvårdnadstjänster antas.
3. För att säkerställa rättssäkerheten krävs en fungerande
individuppföljning och förvaltningen föreslår att utredningsenheten
vård- och omsorg förstärks med 2,0 biståndshandläggare.
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Nämndens behandling

Emelie Jaxell (M) lämnar ett särskilt yttrande
Yrkande

John Johansson (S) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Karolina Wallström (L) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Emelie Jaxell (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut och John Johanssons (S) tilläggsyrkande, bilaga.
Karolina Wallström (L)yrkar avslag på punkterna B och F i John Johanssons
(S) tilläggsyrkande.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag på punkten F i John Johanssons (S)
tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) ställer tilläggsyrkandena från John Johansson
(S), Karolina Wallström (L) och Emelie Jaxell (M) under proposition och
finner att programnämnden beslutar i enlighet med John Johanssons (S)
tilläggsyrkande.
Programnämnd social välfärd godkänner att ordförande ställer
kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut mot Martha Wicklunds (V)
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att Programnämnd social välfärd beslutar i enlighet
med kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Slutligen finner ordförande att Programnämnd social välfärd godkänner att
Emelie Jaxells (M) tilläggsyrkande tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar att:
1. Föreslagna krav i förfrågningsunderlag gällande valfrihetssystem för
omvårdnad antas.
2. Föreslagna förändringar i överenskommelse med kommunal utförare av
omvårdnadstjänster antas.
3. För att säkerställa rättssäkerheten krävs en fungerande individuppföljning
och förvaltningen föreslår att utredningsenheten vård- och omsorg förstärks
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med 2,0 biståndshandläggare.

Utöver Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag
beslutar även Programnämnd social välfärd om följande tillägg:
a. Ersättningsmodellen räknas om så att den högre ersättningen till den
kommunala utföraren minskar med motsvarande belopp som är framräknat för
det yttersta ansvaret.
b. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att från 2 november genomföra
en ombudgetering från Programnämnd social välfärd till Hemvårdsnämnden
på motsvarande 1,45 procent av ersättningen inom köpkraft hemvård som
täckning för det yttersta ansvaret. Med det yttersta ansvaret menas kravet att
den kommunala utföraren ska kunna överta omsorgstagare omedelbart vid
behov, samt i vissa fall stå för vissa extra
utbildningsinsatser. Ombudgeteringen ska sedan ske varje år som
ersättningsnivå och programplan antas.
c. I förslaget till överenskommelse omvårdnadstjänster under rubriken 2.5
Omvårdnadspersonal ändras meningen ”Minst 75 % av all
omvårdnadspersonal ska ha genomgått omvårdnadsprogram eller
motsvarande” till att ”minst 85 % av all omvårdnadspersonal ska ha genomgått
omvårdnadsprogram eller motsvarande.”
d. I förslaget till förfrågningsunderlag omvårdnadstjänster under rubrik 2.10
Verksamhet och ledning ändras meningen ”Minst 75 % av all
omvårdnadspersonal ska ha genomgått omvårdnadsprogram eller
motsvarande” till att ”minst 85 % av all omvårdnadspersonal ska ha genomgått
omvårdnadsprogram eller motsvarande”
e. Varje år ska representanter från politiken inbjudas till att delta i dialogforum
om avtalet/överenskommelsen med företrädare för privata hemvården och
enhetschefer inom kommunala hemvården.
f. Utföraren ska informera uppdragsgivaren skriftligen vid byte av
verksamhetsansvarig. Vid byte av verksamhetsansvarig ska redovisningen av
tidigare uppdrag som styrker tillräcklig kompetens och erfarenhet enligt ovan
kunna bifogas på begäran.

Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Emelie Jaxell (M), Anders Brandén (M) och Bjarne Svantesson (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Emelie Jaxells (M) yrkande.
Martha Wicklund (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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

- Programdirektören informerar om att den nyhet som publicerades under
gårdagen av NA, gällande att en anställd hos Örebro kommun har blivit
polisanmäld, då personen gick till arbetet med Covid-19 inte stämmer.
Personen i fråga var inte anställd av Örebro kommun. Nyheten rättades senare
under kvällen.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 51 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 102/2020
Ärendebeskrivning

Muntlig information från ordförande John Johansson (S).
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Yrkande från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet
Vi yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag 1, 2 och 3 med följande tilläggsförslag:
a. Ersättningsmodellen räknas om så att den högre ersättningen till den kommunala
utföraren minskar med motsvarande belopp som är framräknat för det yttersta
ansvaret.
b. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att från 2 november genomföra en
ombudgetering från Programnämnd social välfärd till Hemvårdsnämnden på
motsvarande 1,45 procent av ersättningen inom köpkraft hemvård som täckning för
det yttersta ansvaret. Med det yttersta ansvaret menas kravet att den kommunala
utföraren ska kunna överta omsorgstagare omedelbart vid behov, samt i vissa fall stå
för vissa extra utbildningsinsatser. Ombudgeteringen ska sedan ske varje år som
ersättningsnivå och programplan antas.
c. I förslaget till överenskommelse omvårdnadstjänster under rubriken 2.5
Omvårdnadspersonal ändras meningen ”Minst 75 % av all omvårdnadspersonal ska
ha genomgått omvårdnadsprogram eller motsvarande” till att ”minst 85 % av all
omvårdnadspersonal ska ha genomgått omvårdnadsprogram eller motsvarande.”
d. I förslaget till förfrågningsunderlag omvårdnadstjänster under rubrik 2.10
Verksamhet och ledning ändras meningen ”Minst 75 % av all omvårdnadspersonal
ska ha genomgått omvårdnadsprogram eller motsvarande” till att ”minst 85 % av all
omvårdnadspersonal ska ha genomgått omvårdnadsprogram eller motsvarande”
e. Varje år ska representanter från politiken inbjudas till att delta i dialogforum om
avtalet/överenskommelsen med företrädare för privata hemvården och
enhetschefer inom kommunala hemvården.
f. Utföraren ska informera uppdragsgivaren skriftligen vid byte av
verksamhetsansvarig. Vid byte av verksamhetsansvarig ska redovisningen av tidigare
uppdrag som styrker tillräcklig kompetens och erfarenhet enligt ovan kunna bifogas
på begäran.

TILLÄGGSYRKANDE
Programnämnd Social välfärd
2020-05-07
Sov 112/2020

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom omsorg
Liberalerna tycker det är av största vikt att varje Örebroare har möjlighet att välja den biståndsbeslutna
omsorgen från både kommunens egen regi men också från alternativa utförare. Det är viktigt att det finns
en bredd att välja emellan för de som vill och kan. Det är lika viktigt att kunna välja bort om man så
önskar. Kommunen ska se till att valinformation är tillgänglig för alla alternativ och stimulera till aktiva val.
Bättre kontroller och dialog
Alldeles oavsett vilken utförare man väljer så ska omsorgen vara bra. Det är därför viktigt att samma
regler och krav gäller för både kommunal som annan utförare. Vare sig det sker avvikelse ifrån
kommunens överenskommelse eller i avtal så ska det uppmärksammas och hanteras. Liberalerna ser ett
stort behov av att det måste till bättre kontroller och dialog. Varje omsorgstagare ska ha en likvärdig och
bra omsorg oavsett vem som utför den.
Likalydande krav på ledarskap för all regi
Ledarskapet av både verksamhetens inriktning och medarbetarna är viktigt. Det är avgörande att ledaren
både har rätt utbildning för området och har ledarerfarenhet. Därför tycker vi det är viktigt att kraven på
rätt egenskaper är viktiga för både kommunens och andra utförare chefer. Det gäller även vid
nyrekrytering. Avtalet är tydligt vad det gäller verksamhetsansvarigs utbildning och erfarenhet. Tillit till att
avtalet hålls är lika viktigt som att kontroller görs.
Bibehållen nivå på utbildad personal
Vi tycker inte att ambitionen att omsorgspersonalen ska ha utbildning ska sänkas. Ska vi gå någonstans
så ska ambitionsnivå för rätt utbildning för rätt arbete öka. Vi väljer i dagsläget att ligga kvar på
nuvarande nivå på att 85% ska ha rätt omsorgsutbildning .
Tilläggsyrkande
Liberalerna bifaller dagens om nytt förfrågningsunderlag men vill yrka på följande tillägg:
1. Att 2.10 i Förfrågningsunderlaget är detsamma som 2.5 i Överenskommelsen. Samt att texten i
stycket som också bifogas Överenskommelsen ändras till:

Vid byte av verksamhetsansvarig ska u3öraren innan bytet ansöka om en avtalsändring och en
uppdatering av Överenskommelsen ska ske.
Vid byte av verksamhetsansvarig ska redovisning av 8digare uppdrag som styrker 8llräcklig
kompetens och erfarenhet enligt ovan bifogas. U3öraren ska även ange två (2) referenser på
personen som kan vitsorda aB personen u3ört eller u3ör motsvarande uppdrag med god kvalitet
enligt ovan.
Vid ansöknings8llfället och vid byte av verksamhetsansvarig ska u3öraren bifoga:
Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Press- och medieansvarig • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

•

CV där det framgår arbetsgivare, anställnings8d (fr.o.m. och t.o.m. med år och månad)

•

Tjänstgöringsgrad, benämning på tjänsten och arbetsuppgiHer

•

Bevis på genomgången relevant utbildning

•

Intyg, betyg etc. som styrker erfarenheten

Kommunen kan själv komma aB kontakta redovisade uppdragsgivare för aB få kompetens och
erfarenhet styrkt. Vid byte av verksamhetsansvarig ska denne genomgå introduk8onsutbildning. Kraven
ska vara uppfyllda vid ansöknings8llfället och under hela avtals8den.

2. AB yrka avslag 8ll S, KD o C 8lläggsyrkande: b) 8ll förmån för följande text:
Programnämnd social välfärd får ansvaret aB förvalta den poB på 1,45 procent av ersäBningen inom
köpkraH hemvård som täckning för det yBersta ansvaret. Med det yBersta ansvaret menas kravet aB
den kommunala u3öraren ska kunna överta omsorgstagare omedelbart vid behov, öka kontrollen av
avtal och överenskommelserna samt stå för vissa extra utbildningsinsatser. Beslutet ska
kompleBeras med en tydligare speciﬁka8on hur dessa medel delas och användas 8ll. Vid behov av
extra kostnader för övertagande för aB skapa nyB utrymme för omsorg ska medel ﬂyBas 8ll
Hemvårdsnämnden.
3. AB i övrigt yrka bifall 8ll S, KD och C 8lläggsyrkande: a), c), d), och e).

Örebro 2020-05-07
Karolina Wallström
Liberalerna i Örebro kommun

Dennis Junge
Liberalerna i Örebro kommun
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Yrkande

Ärende: ”Förfrågningsunderlag och
överenskommelse inom omsorgen”
Ärendenummer: SOV 112/2020

Programnämnd Sov
Örebro kommun
2020-05-07

Förfrågningsunderlag och överenskommelse för
valfrihetssystem inom omsorg
Beslutet om att avskaffa Lagen om valfrihet inom Örebro kommuns omsorg var ett
beslut som vi var emot. Det var ett felaktigt beslut och ett försök från den styrande
minoriteten att rädda upp den ökande kostnadsutvecklingen inom hemvården. För att
nå en positiv och balanserad kostnadsutveckling inom programnämndens samtliga
verksamheter krävs prioriteringar och mod för att fatta tuffa men nödvändiga beslut.
Vi vänder oss dock emot beslutet den om budgetering på 1,45% av köpkraft som
teckning för det yttersta ansvaret. Definitionen av det yttersta ansvaret och som ska
ligga till grund för den högre ersättningen till egen region är allt för vag.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:
att

avslå punkten b i tilläggsförslaget

att

under punkten 2.10 ”kommunen kan själv komma att kontakta
redovisade uppdragsgivare för att få kompetens och erfarenhet styrkt

att

bifalla tilläggsförslagets punkt a, c, d samt e

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag
För Moderaternas grupp i programnämnd social välfärd
Emelie Jaxell (M)

Datum: 2020-05-07
Programnämnd social välfärd

Yrkande

§5 Förfrågningsunderlag och
överenskommelse för valfrihetssystem
inom omsorg
Erfarenheterna med LOV visar att privatiserad hemvård skapar en ryckig
organisation och en svåröversiktlig hemvård i Örebro kommun, för äldre,
anhöriga och personal. En privatiserad hemvård, utan samma
demokratiska insyn som vi har i kommunens egen verksamhet, kräver
också en mycket större och dyrare kommunal apparat för kontroll och
uppföljning av verksamheten. Insynen i och kontrollen av vinstdrivande
företag kommer alltid att vara bristfällig och företagens övergripande mål
att göra vinst går rakt emot kommunens och Vänsterpartiets ambitioner
att använda skattepengarna effektivt, sparsamt och att erbjuda de äldre en
omsorg av hög kvalité.
Med en privatiserad hemvård försvåras det strukturerade och
kontinuerliga arbete som krävs för att kunna erbjuda den kvalité och
riktiga jämlika valfrihet som de äldre har rätt till. Det försvårar också
arbetet som krävs för att göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats
för att rekrytera ny personal och behålla den viktiga rutinen i
verksamheterna.
Trots ambitionen att förändra nuvarande LOV till det bättre med detta
förslag så går det inte att ta bort den fundamentala brist som LOV bygger
på; att människor inte är en produkt som går att stoppa in en löpandebandprincip för att göra en större vinst.
Vänsterpartiet yrkar därför:
att

nuvarande valfrihetssystem avskaffas helt

att

de delar av äldreomsorgen, hemtjänsten och servicen som idag är
utlagt på LOV tas tillbaka i kommunal regi

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Ärende: ”Förfrågningsunderlag och
överenskommelse inom omsorgen”
Ärendenummer: SOV 112/2020

Programnämnd Sov
Örebro kommun
2020-05-07

Förfrågningsunderlag och överenskommelse för
valfrihetssystem inom omsorg
Beslutet om att avskaffa Lagen om valfrihet inom Örebro kommuns omsorg var ett
beslut som vi var emot. Det var ett felaktigt beslut och ett försök från den styrande
minoriteten att rädda upp den ökande kostnadsutvecklingen inom hemvården. För att
nå en positiv och balanserad kostnadsutveckling inom programnämndens samtliga
verksamheter krävs prioriteringar och mod för att fatta tuffa men nödvändiga beslut.
Vi ser positivt på beslutet som programnämnden idag beslutar om, vilket är att återgå
till Lagen om valfrihet och att Örebros äldre återfår makten att påverka om vem som
utför beslutande biståndsbeslut.
Vi vänder oss dock emot beslutet den om budgetering på 1,45% av köpkraft som
teckning för det yttersta ansvaret. Definitionen av det yttersta ansvaret och som ska
ligga till grund för den högre ersättningen till egen regin är allt för vag och behöver
konkretiseras mer.
Moderaterna tror på företagarna och deras viktiga roll i samhället. Det är med tydligt
regelverk som kvaliteten kan kvalitetsgranskas. Misstroende leder inte till konstruktiv
utveckling. Därför ser vi en problematik med att Örebro kommun ska kunna ta
referenser på verksamhetsansvarig i ett privatvårdbolag. Precis som kommunen har
ett regelverk och process kring nyrekrytering av verksamhetsansvarig, behöver tilliten
finnas att det privata vårdbolaget har detsamma.
Alla örebroare ska kunna leva ett tryggt och väl live oavsett skede i livet. Att bli äldre
kan innebära begränsad självständighet dock med vilja att påverka sin livssituation
och vardag finns ofta kvar.
Vi moderater vill att Lagen om valfrihet ska utvecklas och kvalitetssäkras. Vi vill se
fler intraprenader inom hemvården och vårdboenden. Vi vet att det ökar personalens
engagemang i det egna arbetet.
För Moderaternas grupp i programnämnd social välfärd
Emelie Jaxell (M)

