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Toro Hartman (S) §§ 140-147
ersätter Anders Brandén (M) §§ 141-147
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Anders Hedåberg
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Programdirektör
Ekonom
Planerare
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Michaela Larsson, sekreterare

John Johansson (S), ordförande

Johanna Reimfelt (L), justerare

Digitalt justerat protokoll.
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§ 126 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Jenny Thor (S) anmäler jäv angående ärendet Seniorboende, § 128.

§ 127 Anmälan av övriga ärenden
Ärendebeskrivning

- Emelie Jaxell (M) anmäler en övrig fråga, gällande Tunstall och
larmsituationen.
- Martha Wicklund (V) anmäler en övrig fråga, gällande avancerad omsorg och
vård.
- David Larsson (SD) anmäler en övrig fråga, gällande riskgrupper och
habiliteringsersättning.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Anmälan av övriga frågor tas till dagordningen (se § 146).

§ 128 Seniorboende - beslut
Ärendenummer: Sov 612/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har sedan många år tillämpat ett ekonomiskt stöd
till bostäder för äldre. I december 2013 fattade Programnämnd social välfärd
beslut om nya riktlinjer för det ekonomiska stödet till bostäder för äldre. De
reviderade riktlinjerna anger att ekonomiskt stöd kan ges till fastighetsägare
som erbjuder bostäder med en nedre åldersgräns på 70 år. De senior- och
trygghetsbostäder som kommunen driver omfattas inte av det ekonomiska
stödet. I övrigt gäller det oavsett huvudman.
Äldreboendedelegationen som kom med sitt slutbetänkande i december 2008
pekade på det glapp som i dag finns mellan det ordinära boendet och det
särskilda boendet. Mot bakgrund av det förde man fram förslaget om
trygghetsbostäder för äldre och ett statligt investeringsstöd inrättades.
Seniorbostäder är ett samlingsbegrepp för de former av ordinärt boende som
utmärks av god fysisk tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler där de
boende måste ha uppnått en viss angiven ålder för att få flytta in (SOU
2007:103).
Programnämnd social välfärd ger ett årligt bidrag till fastighetsägare som har
seniorbostäder och uppfyller programnämndens riktlinjer för ekonomiskt stöd
till seniorbostäder. Bidraget beviljas för en treårsperiod och innevarande period
slutar 2020-08-31.
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För närvarande har 8 fastighetsägare fått ekonomiskt stöd. Under 2019
betalades det ut 3 879 779 kronor vilket var 127 779 kronor mer än budgeterat.
Den budgeterade kostnaden för bidrag till seniorbostäder utgör cirka 0,2 % av
Programnämnd social välfärds budgetram 2020. Förslaget nu är att anlaget för
ekonomiskt stöd till bostäder för äldre minskas med 1 miljon kronor och
anslaget för 2021 blir då 2 852 844 kronor.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Översyn av riktlinjer för ekonomiskt stöd till bostäder för
äldre", 2020-09-11.
- Riktlinjer för ekonomiskt stöd för bostäder till äldre, 2016-06-02, revidering
2020-10-15.
Jäv

Jenny Thor (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Reviderade riktlinjer ekonomiskt stöd till bostäder för äldre antas.
2. Anslaget för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre fastställs till
2 852 844 kr för 2021.
3. Kostnader för hantering av ansökningarna får täckas inom Social
välfärds budgetram.
Yrkande

John Johansson (S), Anna Andersson (KD) och Annika Tholster (C) yrkar
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslutspunkt 1 med
följande tillägg:
”Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att komplettera och ändra
riktlinjer för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre med följande punkter:
1. Under rubrik 4 Villkor för ekonomiskt stöd ändras innehållet på s. 5 till att
stå: ”Minst tre av följande kriterier ska uppfyllas”.
2. Kriteriet ”Trygghetsskapande tekniska lösningar” tas bort.
3. Under rubrik 5 Ersättningsnivå tas punkten ”Tekniska lösningar” bort.
4. Beloppen för ”möjlighet att äta en måltid om dagen gemensamt med
övriga hyresgäster i huset regelbundet varje vecka” och ”möjlighet till
aktivitet och samvaro med socialt innehåll för hyresgästerna i huset
regelbundet varje vecka” höjs med 185 kronor per år och lägenhet.
5. Det ekonomiska stödet utifrån kriterierna kan användas till att bekosta
anställd personal med kompetens att främja den sociala samvaron och
gemensamma aktiviteter.
6. Under rubrik 7 uppföljning kompletteras riktlinjerna med: ”Kontroller
och uppföljning av att avtalet följs kan komma ett ske genom bland
annat stickprov.”
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Vidare yrkar John Johansson (S), Anna Andersson (KD) och Annika Tholster
(C) bifall till beslutspunkterna 2 och 3 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Johanna Reimfelt (L), Emelie Jaxell (M) och Martha Wicklund (V) yrkar på
avslag på ärendet i sin helhet.
David Larsson (SD) yrkar på att stödet bevaras oförändrat sett till tidigare år.
Proposition

Ordförande John Johansson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med tilläggsyrkanden
från Anna Andersson (KD) m.fl., avslagsyrkanden från Johanna Reimfelt (L)
m.fl. samt ett yrkande om att stödet bevaras oförändrat från David Larsson
(SD).
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen i sin helhet ställs
mot varandra. Programnämnd Social välfärd godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra genom acklamation och finner att
Programnämnd social välfärd beslutar enligt Anna Anderssons (KD) m.fl.
yrkande.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Reviderade riktlinjer ekonomiskt stöd till bostäder för äldre antas med
följande tillägg:
Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att komplettera och ändra
riktlinjer för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre med följande punkter:








Under rubrik 4 Villkor för ekonomiskt stöd ändras innehållet på s. 5 till att
stå: ”Minst tre av följande kriterier ska uppfyllas”.
Kriteriet ”Trygghetsskapande tekniska lösningar” tas bort.
Under rubrik 5 Ersättningsnivå tas punkten ”Tekniska lösningar” bort.
Beloppen för ”möjlighet att äta en måltid om dagen gemensamt med
övriga hyresgäster i huset regelbundet varje vecka” och ”möjlighet till
aktivitet och samvaro med socialt innehåll för hyresgästerna i huset
regelbundet varje vecka” höjs med 185 kronor per år och lägenhet.
Det ekonomiska stödet utifrån kriterierna kan användas till att bekosta
anställd personal med kompetens att främja den sociala samvaron och
gemensamma aktiviteter.
Under rubrik 7 uppföljning kompletteras riktlinjerna med: ”Kontroller
och uppföljning av att avtalet följs kan komma ett ske genom bland
annat stickprov.”

2. Anslaget för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre fastställs till
2 852 844 kr för 2021.
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3. Kostnader för hantering av ansökningarna får täckas inom Social
välfärds budgetram.
Reservation

Johanna Reimfelt (L) och Emelie Jaxell (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet
till förmån för eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för det
egna förslaget.

§ 129 Ölmbrogårdens kök - beslut
Ärendenummer: Sov 504/2020
Handläggare: Anneli Hedström
Ärendebeskrivning

Köket på Ölmbrogården ska underhållas av fastighetsägaren. Då köket är
gammalt behöver en översyn göras för att se om det i samband med detta går
att ordna en bättre arbetsmiljö, då det i dag finns en del brister.
Varumottagningens dörr är för smal. Det saknas kyl- och frysrum i anslutning
till varumottagningen. De kyl- och frysrum som finns i anslutning till köket är
små och trånga och inte anpassade efter dagens produktion.
ÖBO (Örebrobostäder) får i uppdrag att titta på hur köket kan förbättras ur
arbetsmiljöperspektiv.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Beslut förstudiebeställning Ölmbrogårdens kök,
anpassning/ombyggnation", 2020-09-01.
- Behovsbeskrivning Ölmbrogårdens kök.
- Funktionsprogram kök.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. ÖBO får i uppdrag att genomföra en förstudie gällande köket på
Ölmbrogården. Förstudien ska innehålla uppgifter om uppskattad
kostnad och ska återrapporteras till Programnämnd social välfärd och
Programnämnd barn och utbildning.
2. Kostnad för förstudie samfinansieras av Programnämnd social välfärd
och Programnämnd barn och utbildning. Förstudien får max uppgå till
en kostnad av 250 tkr.
3. Leder förstudien till projekt läggs kostnaden för förstudien in i
projektet.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 130 Rehabiliterande arbetssätt - status och behov av
förlängning av testfas - beredning
Ärendenummer: Sov 695/2020
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning

Programnämnden fattade 2018 beslut om en test- och utvecklingsfas, i ett
geografiskt avgränsat område under 2019 och 2020, för den fortsatta
utvecklingen av rehabiliterande arbetssätt. Syftet med test- och
utvecklingsfasen är att leverera det underlag som behövs för att ett politiskt
beslut ska kunna fattas, om en implementering av rehabiliterande arbetssätt i
kommunens hela geografiska område. Test- och utvecklingsfasen ska utmynna
i en testad och utvärderad helhet för rehabiliterande arbetssätt, en utvecklad
plan för breddinförande samt identifierade möjligheter och hinder kopplat till
effekter och nyttiggörande.
Hittills under test- och utvecklingsfasen har arbetet mest fokuserats på att
utveckla modellen, då det är den centrala delen till vilken de övriga delarna
kopplas. Men arbete har bedrivits också inom övriga projektdelar.
Utvecklingsarbetet har kommit en bra bit på väg, men mycket återstår också att
göra. En betydande svårighet med att jobba med utvecklingsarbetet består i att
verksamheterna upplever sig sakna tid och resurser för att bidra. Det innebär
att allt utvecklingsarbete drar ut på tiden och att tempot blir lågt. Vidare
medförde pandemin som kom i mars att arbetet avstannade nästan helt under
våren.
Utifrån omfattningen av alla ingående delar, det nyskapande som krävs och
rådande omständigheter, behövs en längre tidsperiod för att utveckla och testa
de ingående delarna och helheten. Sammantaget innebär det att test- och
utvecklingsfasen inte i nuläget kan leverera ett komplett underlag för att ett
politiskt beslut ska kunna fattas, om att implementera brett i hela
verksamheten, utan istället är rekommendationen att förlänga test- och
utvecklingsfasen med ett år (t.o.m. 2021).
Ärendet bereds vid sammanträdet i november och återkommer för beslut i
Programnämnd social välfärd vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Rapport och förslag om förlängning av test- och
utvecklingsfas för Rehabiliterande arbetssätt, 2020-10-20.
- Rapport och förslag om förlängning av test- och utvecklingsfas för
Rehabiliterande arbetssätt, 2020-10-20.
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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.

§ 131 Förstudierapport gruppboende Lyrikgatan beredning
Ärendenummer: Sov 290/2020
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad med särskild service och
boende med särskilt stöd till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och i socialtjänstlagen (SoL). Bostad med särskild service finns som
gruppbostad och servicebostad. I den framtagna förstudierapporten finns en
analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan för genomförande samt en
förprojektering, där volymskisser på utformning och en första budgetkalkyl för
projektets genomförande samt en hyreskonsekvens ingår. Förstudierapport
avseende gruppbostad Lyrikgatan (Långseleån 4) i Vivalla föreslås godkännas
och Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostad av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt beslutad förstudierapport.
Gruppbostaden ska byggas enligt den av programnämnden beslutade
standardmodellen.
Ärendet bereds vid sammanträdet i november och återkommer för beslut i
Programnämnd social välfärd vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Förstudie för gruppbostad Lyrikgatan, 2020-10-19.
- Förstudierapport avseende gruppbostad Lyrikgatan (Långseleån 4) i Vivalla,
2020-05-13.
- Funktionsprogram, Standardmodell, gruppbostad, 2019-10-30.
- Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2020-04-29.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 132 Dagverksamhetsavgifter - beredning
Ärendenummer: Sov 651/2020
Handläggare: Tobias Johansson och Annica Kindborg
Ärendebeskrivning

Bakgrunden till detta arbete är att Örebro kommun har behov av att utveckla
arbetet med avgiftshandläggningen. Flera delar av avgifts- och taxesystemet bör
ses över. De delar som berörs i denna skrivelse är en ny avgift för resor till och
från dagverksamhet.
Idag finns möjlighet att boka resor till och från dagverksamheten helt
avgiftsfritt för besökaren. De allra flesta tar sig dit på detta sätt. Förslaget är att
införa en avgift för resor till och från dagverksamhet, detta är en kostnad som
Örebro kommun står för i sin helhet i dagsläget.
Idag betalar kunderna endast för kost (fika och lunch) på dagverksamheten.
Utgångspunkten är att kontroll och utveckling av arbetet inom
avgiftshandläggningen ska vara självfinansierade och förväntat överskott
tillfaller Programnämnd social välfärd.
Ärendet bereds vid sammanträdet i november och återkommer för beslut i
Programnämnd social välfärd vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Förändrade avgifter inom äldreomsorgen, 2020-10-30.
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.

§ 133 Meetings+ - information
Handläggare: Luaras Raci och Niccolo Gianella Gustavsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information avseende införandet av Meetings+ ges av
nämndsekreterarna Luaras Raci och Niccolo Gianella Gustavsson.
Under pausen kommer Luaras Raci och Niccolo Gianella Gustavsson vara
behjälpliga för att besvara eventuella frågor samt att ge praktiska råd i
hanterandet av Meetings+.
Beslutsunderlag

- Lathund, Hur du använder Meetings+, 2020-07-02.
- Powerpointpresentation, Meetings+.
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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.

§ 134 Riktlinjer för egenavgift för stöd- och hjälpinsatser beslut
Ärendenummer: Sov 630/2020
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Socialnämnden ges förslag på införande av egenavgift för stödoch hjälpinsatser. Avgränsningen gäller de stöd- och hjälpinsatser som
Socialnämnden beslutar om och som inte är av primär vård- eller
behandlingskaraktär.
Förslaget utgår ifrån behovet av att ta ut avgifter för de stöd- och hjälpinsatser
som utförs när en person visats på en korttidsplats, men är så allmänt hållna att
de kan gälla även för andra sociala insatser, med stöd av 8 kap. 2 §
socialtjänstlagen.
Socialnämnden kan fastställa riktlinjer för det egna ansvarsområdet som
framgår enligt reglemente. Avgifter fastställs däremot av Kommunfullmäktige.
Avgiftsnivån för egenavgift för stöd- och hjälpinsatser från Socialnämnden
föreslås fastställas till 71 kronor per dygn under 2020. Uppräkning bör göras
enligt OPI, omsorgsprisindex. Omsorgsprisindex är kortfattat en hopslagning
av lönekostnadsförändring och KPI (Konsumentprisindex).
Ärendet ska sedan vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för
beslut.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Införande av egenavgift för stöd- och hjälpinsatser, 2020-0917.
- Förslag till Riktlinjer för egenavgift för stöd- och hjälpinsatser, 2020-08-19.
- Protokollsutdrag från Socialnämnden, 2020-09-24.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd föreslår Kommunfullmäktige att ställa sig
bakom Socialnämndens förslag.
Yrkande

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

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande om avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ajournering

Nämnden ajournerar sig i 5 minuter för genomgång av Socialnämndens
beslutsatser i protokollsutdraget, 2020-09-24.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 135 Överenskommelse med kommunal utförare - Bostad
med särskild service för vuxna - beslut
Ärendenummer: Sov 460/2020
Handläggare: Malin Paulsson
Ärendebeskrivning

För konkurrensutsatt verksamhet inom Programnämnd social välfärd används
en modell för uppföljning av privata och kommunala utförare där grunden är
krav i avtal med privata utförare. För att utförare ska behandlas efter likvärdiga
principer krävs att uppföljning sker på lika villkor.
För drift av bostad med särskild service för vuxna enligt lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har krav på privat utförare
tydliggjorts i avtal med Örebro kommun.
För att tydliggöra att samma krav gäller för den kommunala utföraren som för
den privata utföraren föreslås att en överenskommelse sluts mellan
Programnämnd social välfärd och Funktionsstödsnämnden.
Överenskommelsen föreslås börja gälla från och med 12 november 2020.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Förslag till överenskommelse med kommunal utförare
bostad med särskild service för vuxna", 2020-10-28.
- Överenskommelse med kommunal utförare - Bostad med särskild service för
vuxna, 2020-10-28.
- Bilaga inför Programnämnd Sov 2020-11-05, reviderade punkter i
Överenskommelse med kommunal utförare, bostad med särskild service för
vuxna.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anta överenskommelsen med kommunal utförare - Bostad med särskild
service för vuxna, Sov 460/2020.
Överenskommelsen omfattar gruppbostad och föreslås börja gälla den 12
november 2020. Överenskommelsen gäller mellan Programnämnd social
välfärd och Funktionsstödsnämnden.
Yrkande

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

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande om avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 136 Strukturförändringsprogrammet - information
Ärendenummer: Sov 715/2020
Handläggare: Annika Willén
Ärendebeskrivning

Hemvården i Örebro kommun har fått ekonomiska förutsättningar att utveckla
verksamheten för att komma tillrätta med de underskott som verksamheten
har och kunna möta framtidens krav. Utvecklingsarbetet ska vi inom
Hemvården göra tillsammans, och det viktigaste hela vägen är att vi skapar
värde för dem som vi är till för.
Förändringen i Hemvården i Örebro kommun ska leda till en hållbar
verksamhet med ekonomi i balans, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.
Erfarenheterna visar att arbetet måste fokusera på alla tre målen och drivas i
samarbete på alla nivåer för att nå en effekt som håller. Arbetet innebär både
att förbättra ordinarie processer och att hitta nya, mer effektiva arbetssätt, till
viss del med hjälp av digitala verktyg. Kritiska framgångsfaktorer för att nå
målen är att använda medarbetarnas tid så klokt som möjligt utifrån kundernas
behov och beslut, arbetsmiljömässigt och ekonomiskt, men också att utveckla
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ledarskapet, skapa ordning och reda, se till att tid läggs på rätt saker samt skapa
en positiv kultur som bygger på samarbete.
Medarbetarnas och medborgarnas kompetens och erfarenhet tas tillvara i hela
arbetet, men särskilt genom ett forskningsprojekt i samarbete med Örebro
universitet, där förslag på utveckling av arbetssätt tas fram metodiskt och
testas. Projektet bidrar också med en form för kontinuerlig utveckling med
utgångspunkt i det som fungerar bra och det som är viktigt för medborgaren.
Medarbetarna kan lämna förslag även utanför projektet. Dessa testas om de har
potential att bidra till målen. Samtidigt med förändringen i Hemvården arbetas
formerna för ett rehabiliterande arbetssätt fram tillsammans med övriga
berörda förvaltningar. Förhoppningen är att på sikt kunna bidra ännu bättre till
att stärka medborgarna utifrån deras mål och därmed minska behovet av stöd
från kommunen. En viktig grund för den utvecklingen är införandet av IBIC,
individens behov i centrum.
I alla delar som pågår testas aktiviteter i liten skala och utvärderas innan
breddinförande, för att säkerställa att det är rätt steg som tas mot målen. De
medel som är avsatta för förändringen skapar utrymme för att ta in externt
stöd och ger förutsättningar för medarbetarnas involvering.
Beslutsunderlag

- Rapport, På väg mot en hållbar hemvård i Örebro kommun, 2020-09-21.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 137 Programplan med budget 2021 - beredning
Ärendenummer: Sov 652/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Muntlig information delges på sammanträdet om arbetet med framtagandet av
en programplan med budget 2021 och dess ramar.
Ärendet bereds vid sammanträdet i november och återkommer för beslut i
Programnämnd social välfärd vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

- Powerpointpresentation, Programplan med budget 2021 PN 201105.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 138 Tilläggsanslag - beslut
Ärendenummer: Sov 693/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för kostnadsökningar
och en ombudgetering mellan Programnämnden och Funktionsstödsnämnden.
KF/KS har beslutat om revidering av investeringsprogrammet 2020, vilket
innebär att Programnämnd social välfärd har fått en minskad budget för
inventarier 2020, i ärendet beskrivs förändringarna.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Tilläggsanslag och ombudgetering - november 2020, 202010-19.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Fastställa budgetramarna inom programområde Social välfärd enligt
underlag i tjänsteskrivelsen.
2. Fastställa fördelningen och budgetramarna för inventarier 2020, enligt
tabell i tjänsteskrivelsen.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och ber att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

John Johansson (S) ställer Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd social välfärd bifaller detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Fastställa budgetramarna inom programområde Social välfärd, enligt
underlag i tjänsteskrivelsen.
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2. Fastställa fördelningen och budgetramarna för inventarier 2020, enligt
tabell i tjänsteskrivelsen.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Johanna Reimfelt (L), Emelie Jaxell (M) och David Larsson (SD) deltar inte i
beslutet.

§ 139 Ekonomisk månadsrapport - information
Ärendenummer: Sov 653/2020
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 årsberättelsen. Syftet med månadsrapporten är att i
ett tidigt skede upptäcka ekonomiska avvikelser och att se att nämnder inom
programområdet får effekter på vidtagna åtgärder. Månadsrapporten är en del i
arbetet med en ekonomi i balans. Driftsnämnderna inom social välfärd har
månadsrapporter som redovisas i respektive driftsnämnd.
Programområde Social välfärds budgetram uppgår till 3 255 miljoner kronor.
Budgeten bygger till stor del på ersättningsmodeller som fördelar resurser till
bland annat omvårdnadsinsatser, bostad med särskild service, daglig
verksamhet och vård- och omsorgsboenden. Nämnderna inom
programområdet har också verksamheter som är anslagsfinansierade.
I utfallet återfinns samtliga merkostnader som verksamheten haft kopplat till
covid-19, men inga intäkter för statsbidrag är med i utfallet. Programnämnd
social välfärd har gjort en första ansökan om statsbidrag för covid-19
merkostnader från Socialstyrelsen för perioden mars - juli, motsvarande 23,6
miljoner kronor och kommer att göra en andra ansökan för perioden augustinovember Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja kommuners
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom
- hälso- och sjukvård och
- socialtjänst när det gäller omsorg och personer med funktionsnedsättning
Med start den 1 april tog staten hela ansvaret för sjuklönekostnader som
arbetsgivare har. Från och med 1 augusti till och med året ut ersätter staten
arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som anses normalt till följd av
coronapandemin. Vad som anses normalt beror på arbetsgivarens
sjuklönekostnader i relation till den totala lönesumman.
Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport september - Programnämnd social välfärd, 202010-25.
- Ekonomisk månadsrapport september - Socialnämnden.
- Ekonomisk månadsrapport september - Funktionsstödsnämnden.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Månadsrapporten för september månad läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 140 Villkor i politiken för kvinnor och män i Örebro
kommun - information
Ärendenummer: Sov 603/2020
Handläggare: Mia Patino Stålgren
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från programnämndens sammanträde den 5 november 2020.

§ 141 Delegationsförteckningen för bostadsanpassarna beslut
Ärendenummer: Sov 99/2020
Handläggare: Zandra Björnram och Michaela Larsson
Ärendebeskrivning

På begäran från bostadsanpassarna vid Myndighetsavdelningen föreslås en
mindre justering av delegationsförteckningen där titeln "Myndighetschef"
ersätts med "Enhetschef myndighet" i punkterna 5.2 B och 11.4.
Vidare föreslår bostadsanpassarna vid Myndighetsavdelningen att deras
delegation avseende punkt 9.4 tas bort. Denna del av delegationsförteckningen
rör ”Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked”. Då
bostadsanpassarna inte fattar några beslut med stöd av 9.4 i
delegationsordningen önskar de att denna punkt revideras.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Revidering av delegationsförteckning november 2020, 202010-22.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 142 Sammanträdestider 2021 - beslut
Ärendenummer: Sov 699/2020
Handläggare: Michaela Larsson och Zandra Björnram
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade den 13 oktober 2020 beslut om sammanträdestider
för 2021. Förslaget utgår från Kommunstyrelsens rekommendation om vilka
veckor programnämnden bör infalla. Hänsyn har tagits till kommundirektörens
styr- och ledningsgrupper.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2021 förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 14, 18, 22, 35, 39, 43 och 48.
Programnämnderna rekommenderas att under år 2021 undvika att förlägga
sina sammanträden under tisdag förmiddag, då dessa tillfällen krockar med
Kommunstyrelsens beredningssammanträden samt undvika att förlägga
mötestider på onsdagar.
Så långt det är möjligt har programnämndens möten förlagts till torsdagar och
presidiemöten till fredagar. Hänsyn har även tagits till helgdagar, dag före
helgdag, sportlov och höstlov.
En samordning har skett med de övriga programnämnderna för att möjliggöra
sammanträden i Sessionssalen i Rådhuset under den pågående covid-19pandemin.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Föreslagna sammanträdestider för 2021, 2020-10-21.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ordinarie sammanträdestider för Programnämnd social välfärd hålls
torsdagar klockan 14:00 den 4 februari, 4 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 2
september, 30 september, 28 oktober och 2 december.
2. Ordinarie sammanträdestider för Programnämnd social välfärds
Myndighetsutskott hålls torsdagar klockan 10:00-12:00 den 4 februari, 4 mars,
8 april, 6 maj, 3 juni, 2 september, 30 september, 28 oktober och 2 december.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 143 Information om covid-19 - information
Handläggare: Anders Hedåberg
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Ärendebeskrivning

Planerare Anders Hedåberg delger Programnämnd social välfärd
nulägesinformation från verksamheten gällande covid-19.
Följ informationen på intranätet.
Beslutsunderlag

- Muntlig information.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

- Inkomna skrivelser september-oktober 2020.
- Remissmissiv - Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).
- Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Del 1.
- Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Del 2.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 145 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sov 105/2020
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera beslutanderätten i
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vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas
till nämnden och protokollföras.
Beslutsunderlag

- Sammanställning av delegationsbeslut september - oktober 2020.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 146 Programdirektörens information
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Programdirektör Patrik Jonsson svarar på övriga frågor om Tunstall och
larmsituationen, avancerad omsorg och vård, samt riskgrupper och
habiliteringsersättning.
Beslutsunderlag

- Muntlig information.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
-Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Ordförandens information
Handläggare: John Johansson (S)
Ärendebeskrivning

Muntlig information delges nämnden av ordförande John Johansson (S).
Beslutsunderlag

- Muntlig information.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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YRKANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA, CENTERPARTIET OCH KRISTDEMOKRATERNA

ÄRENDE 5 - SENIORBOENDE

-

Bifalla Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut på punkt 1 med följande tillägg:
Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att komplettera och ändra riktlinjer för
ekonomiskt stöd till bostäder för äldre med följande punkter:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

-

Under rubrik 4 Villkor för ekonomiskt stöd ändras innehållet på s. 5 till att stå:
”Minst tre av följande kriterier ska uppfyllas”.
Kriteriet ”Trygghetsskapande tekniska lösningar” tas bort.
Under rubrik 5 Ersättningsnivå tas punkten ”Tekniska lösningar” bort.
Beloppen för ”möjlighet att äta en måltid om dagen gemensamt med övriga
hyresgäster i huset regelbundet varje vecka” och ”möjlighet till aktivitet och
samvaro med socialt innehåll för hyresgästerna i huset regelbundet varje
vecka” höjs med 185 kronor per år och lägenhet.
Det ekonomiska stödet utifrån kriterierna kan användas till att bekosta
anställd personal med kompetens att främja den sociala samvaron och
gemensamma aktiviteter.
Under rubrik 7 uppföljning kompletteras riktlinjerna med: ”Kontroller och
uppföljning av att avtalet följs kan komma ett ske genom bland annat
stickprov.”

Bifalla Kommunstyrelsens förslag till beslut på punkt 2 och 3.

Yrkande /Reservation
Ärende numer: Sov 612/2020
”Översyn av riktlinjer för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre.”
Moderaterna och Liberalernas ekonomiska bedömningar har i stora delar legat nära det
verkliga utfallet. Tyvärr har de styrande valt att ignorera det trots ihärdigt påtalande från vår
sida. Det är först nu ser vi ett något ökat intresse för en långsiktig och strukturerad ekonomisk
politik där verksamheterna håller budget. Liberalernas och Moderaternas budget syftar till att
prioritera välfärden först och inte lägga generella besparingar.
Att undanta generella besparingsuppdrag på omsorg och skola är inte gjort i en handvändning
utan det krävs tuffa prioriteringar. Med en kostnadsutveckling som inte balanserats med
skatteunderlaget måste vi utreda hur brett och djupt välfärdsuppdraget ska vara. Det innebär
att ett arbeta kring att tolka det kommunala uppdraget och värna kärnverksamheten måste
göras. I den mån kommunen gör mer än den ska, eller själv utökar sitt uppdrag genom
politiska ambitioner, måste det ske med eftertänksamhet.
Det är oansvarigt att inom detta område låtsas som om vi inte behöver ändra modellen.
Moderaterna och Liberalerna har både kraft och mod att göra de viktiga och nödvändiga
förändringarna. Genom att vända på pyramiden och först avsätta resurser till
kärnverksamheten ger vi utrymme för chefer och medarbetare närmast stödmottagaren att
prioritera. Det kommer att krävas en stor organisationsförändring för att nå en målinriktad och
effektiv organisation där kostnader ska motsvara intäkter och inte minst örebroarnas behov
och godkännande.
Kommunens kärnuppgift är att tillhandahålla välfärd till örebroarna. För oss är det viktigt att
all välfärd är kostnadseffektiv och av god kvalitet. Det innebär också att vi måste pausa
verksamheter och bidrag som inte direkt kopplas till kommunens kärnverksamhet. En sådan
prioritering är att avveckla bidraget till fastighetsägare som har seniorbostäder. Moderaterna
och Liberalerna har gjort bedömningen att bidrag till fastighetsägare som har seniorbostäder
inte kommer prioriteras under rådande ekonomiska situation.

Med detta som bakgrund yrkar Moderaterna och Liberalerna på avslag.
Om detta förslag faller är detta tillika en reservation till förmån för det eget yrkandet.

För Moderaternas och Liberalernas grupp i nämnden

Johanna Reimfelt, Liberalerna.

Emelie Jaxell, Moderaterna

Datum: 2020-11-05
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

5. Seniorboende - beslut
Vi i Vänsterpartiet ser behovet av att säkra tillgången till trygghetsbostäder.
Samtidigt ser vi att allt mer av det viktiga förebyggande arbetet riktat till äldre
personer tas bort, något som riskerar att leda till minskad fysisk förmåga,
psykisk ohälsa och ett ökat vårdbehov. Vi anser att det är viktigare att satsa
pengarna på ett sätt så att de kommer så många äldre till nytta som möjligt. Vi
tycker att de trygghetsbostäder som finns i Örebro har bra verksamheter, men
när kommunen har det tufft ekonomiskt måste vi se till att de pengar vi har
fördelas på bästa möjliga sätt. Vi vill därför att förvaltningen ska se över hur
pengarna kan användas i den förebyggande verksamheten samt att det
säkerställs att viktiga verksamheter på de kommunala trygghetsbostäderna
finns kvar.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

ärendet i sin helhet avslås.

Att

förvaltningen ser över hur det befintliga ekonomiska stödet
kan fördelas på ett bättre sätt i den förebyggande
verksamheten.

Yrkandet lägg i sin helhet. Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här
skrivelsen betraktas som en reservation.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Datum: 2020-11-05
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

11. Riktlinjer för egenavgift för stöd- och hjälpinsatser - beslut
Vänsterpartiet anser att en kommun ska göra sitt yttersta för att
tillhandahålla stöd för sina behövande medborgare. Att ta ut en avgift
för stöd- och hjälpinsatser rimmar illa med Vänsterpartiets hållning om
att stötta de som är i behov av hjälp. Vi befarar att införandet av en
avgift för människor som redan har det svårt kommer att innebära att
vissa avstår från att söka den hjälp de behöver av rent ekonomiska
skäl. Välmående ska inte styras av storleken på plånboken.
Enligt 5 kap. 9§ socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden aktivt sörja
för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller
hon behöver för att komma ifrån missbruket. Tillsyn, stöd och hjälp att
nå ett nyktert liv är enligt Vänsterpartiets uppfattning att anse som en
stöd- och behandlingsinsats som enligt 8 kap. 1§ SoL inte medför
kostnadsansvar för den enskilde.
Vi ifrågasätter om det ens är förenlig med lagen att ta ut en avgift för
vård och behandling. I tjänsteskrivelsen finns redan en bedömning om
att förslaget kan ha en negativ inverkan, vi anser därför att
bedömningen av vad den långsiktiga konsekvensen kan innebära är för
allvarlig.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

avslå ärendet i sin helhet.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Datum: 2020-11-05
Programnämnd Social välfärd

Yrkande

12. Överenskommelse med kommunal utförare – Bostad med särskild service
för vuxna - beslut
Kommunen har ett långtgående juridiskt ansvar som inte kan jämföras med de
privata verksamheterna. De medborgare som bor i Örebro kommun har alltid
rätt till stöd och hjälp när de behöver det. Privata aktörer kan komma och gå
men kommunens skyldigheter består. Det går därför inte att likställa privata
aktörer med den kommunala verksamheten.
Kommunens verksamheter ska redan bedrivas enligt gällande lagar och regler.
Att dessutom skriva en överenskommelse för den kommunala verksamheten
innebär endast onödigt arbete som i realiteten inte gör någon skillnad.
Vänsterpartiet är dessutom kritiska till att styrande partier S, C och Kd anser
att det är ekonomiskt försvarbart att förvaltningen lägger viktiga resurser på
att utforma en sådan överenskommelse.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

ärendet i sin helhet avslås.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Datum: 2020-11-05
Programnämnd Social välfärd

Särskilt yttrande

14. Tilläggsanslag - beslut
Vänsterpartiet ställer sig frågande till hur den satsning om 10 miljoner
kronor som ska gå till lågavlönade yrkesgrupper i konsekvensanalysen
inte bedöms ha någon påverkan ur ett genusperspektiv. Vi vet att
dessa yrkesgrupper främst består av kvinnor, att höja deras redan låga
löner borde därför innebära någon slags konsekvens ur ett
genusperspektiv.
Vi gör därför bedömningen att konsekvensanalysen inte är gjord. För
att vi politiker ska kunna fatta goda beslut så krävs det väl utförda
utredningar där konsekvensanalyserna är en viktig del. Vänsterpartiet
förväntar sig därför väl utförda konsekvensanalyser framöver i alla
relevanta tjänstemannaskrivelser.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

