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§ 85 Dagordning utbildningsdag
Ärendebeskrivning

Nämnden får utbildning gällande digitalisering.

§ 86 Val av justerare
Handläggare: Marie Brorson
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ann-Katrine Jondelius (M) utses till justerare med Anders Brandén (M) som
ersättare.

§ 87 Anmälan om jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Fisun Yavas (S) anmäler jäv på ärende § gällande IOP Bostad Först.

§ 88 Övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Johanna Reimfelt (L) och Emelie Jaxell (M) lämnar två Ledamotsinitiativ
gällande övertagandet av Berggården samt vad det kostar att inte uppfylla
lagstadgade krav.
Johanna Reimfelt (L) lämnar ett ledamotsinitiativ gällande stödbehovsmätning.
Ledamotsinitiativen hanteras nästa nämnd.

§ 89 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson

§ 90 Upphandling trygghetslarm - Beslut - SEKRETESS
Ärendenummer: Sov 174/2022
Handläggare: Elisabeth Miles
Ärendebeskrivning

Trygghetsskapande teknik med behovsanpassade funktioner kan stimulera
självständighet och trygghet för individen.
Syftet med upphandlingen är att säkerställa en fungerande tjänst av digitalt
trygghetslarmssystem inklusive larmcentral så att Örebro kommun kan utföra
sitt åtagande gentemot medborgarna i Örebro och säkerställa deras trygghet.
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Upphandlingen omfattar ett komplett trygghetslarmssystem och larmcentral
som ska levereras som tjänst. Den omfattar även två optioner av
trygghetsskapande teknik, digital tillsyn och mobila trygghetslarm.
Beslutsunderlag

Förfrågningsunderlag Trygghetslarmssystem och tillhörande tjänster
(Sekretess)
Tjänsteskrivelse 22-05-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Föreslaget förfrågningsunderlag gällande trygghetslarmssystem antas.
2. Kostnader för ett införandeprojekt finansieras 2022 av PN Sov och behöver
hanteras i kommande budgetprocess för 2023.
Yrkande

Johanna Reimfelt (L) och Emelie Jaxell (M) ber att få lämna ett särskilt yttrande
till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Föreslaget förfrågningsunderlag gällande trygghetslarmssystem antas.
2. Kostnader för ett införandeprojekt finansieras 2022 av PN Sov och behöver
hanteras i kommande budgetprocess för 2023.
Liberalerna och Moderaterna lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 91 Lokalförsörjningsplan - Beslut
Ärendenummer: Sov 232/2022
Handläggare: Helena Hasslert, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna har
tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt
samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov är av central betydelse
för kommunens ekonomi. Genom lokalförsörjningsplanen läggs grunden till en
långsiktig planering och ett ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programområde social välfärds lokal- och bostadsförsörjningsplan beskriver
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker sig
över åtta år, där de första fyra åren har en investeringsplan med
driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren beskriver en mer översiktlig
behovsbild.
De största utmaningarna just nu är att bygga ut antalet platser på vård- och
omsorgsboenden så att framtida behov hanteras, att det byggs grupp– och
servicebostäder för att hantera det akuta behov av bostäder som finns.

3 (12)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-07
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2023-2026 med framåtblick 2027-2030
Investeringsplan med bedömning för åren 2023-2026 samt revidering för 2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Revidering av investeringsplan med driftskostnadskonsekvenser för 2022
antas,
2. Investeringsplan med lokal – och bostadsförsörjningsplan för 2023 – 2026
med driftskostnadskonsekvenser för år 2023 med bedömning för år 2024
– 2026 antas.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnationer inom LSS verksamheten enligt bedömda
driftskostnadsökningar i investeringsplanen.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd,
helårsdrift av Västerpark och ombyggnad på vård- och omsorgsboenden
enligt bedömda driftskostnadsökningar i investeringsplanen.
5. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning för hus i enskilt läge, renovering och
ombyggnation samt förstärkt brandskydd för Individ och
familjeomsorgens verksamheter enligt bedömda driftskostnadsökningar i
investeringsplanen.
6. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av tre gruppbostäder 2023 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar i investeringsplanen.
7. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av nytt vård- och omsorgsboende
med beräknad inflytt april 2025, 100 platser samt kompensation för
bedömd hyra och driftskostnad.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 92 Delår 1 med prognos - Beslut
Ärendenummer: Sov 352/2022
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programområde social välfärd prognostiserar en negativ avvikelse mot budget
med -67,2 mnkr, vilket innebär att det ekonomiska läget för programområdet
är fortsatt ansträngt.
Den fortsatt största utmaningen i programområdet är en ekonomi i balans med
ökad budgetföljsamhet till rådande ekonomiska läge. En budget i balans inför
2023 är också viktigt utifrån den kommande organisationsförändringen så att
de nya nämnderna inte ska behöva gå in i nya uppdrag med underfinansierade
verksamheter.
Den prognostiserade demografiska förändringen för Örebro kommun visar en
större förändring framför allt bland äldre åldersgrupperna. Antalet 65 - 79 år
kommer vara nästan oförändrad fram till 2030 men den äldre gruppen 80+ år
tros öka kraftigt. Från ungefär 7 800 personer år 2022 till 8 800 personer 2024
och drygt 11 000 personer år 2031. Då gruppen 80 år och äldre är den grupp
som behöver mest vård och omsorg kommer efterfrågan på kommunens
verksamheter att öka under prognosperioden. Det är fortsatt lång till vård och
omsorgsboende och i maj fanns 144 personer som väntar på vård- och
omsorgsboende, varav 21 pågående anvisningar och till korttidsvård fanns 36
personer i kö.
Behovet av nya platser i grupp och servicebostäder är fortfarande omfattande.
Trots att många ärenden kunnat verkställas finns alltjämt en kö, på 36
personer, där nästan hälften väntar på plats i servicebostad. För den
kommande fyraårsperioden behöver det byggas minst tre grupp – eller
servicebostäder per år. Detta för att hantera den befintliga kön av personer
som har beviljats biståndsbeslut enligt LSS. Utöver att bygga boenden behöver
ett arbete även ske med att hitta andra lösningar på att möta behovet, som
exempelvis att se över möjligheten att utöka befintliga grupp och
servicebostäder som idag är mindre än vad de behöver vara.
Beslutsunderlag

Delår 1 Programnämnd social välfärd
Delår 1 Vårdboendenämnden
Delår 1 Hemvårdsnämnden
Delår 1 Socialnämnden
Delår 1 Funktionsstödsnämnden
Delår 1 Överförmyndarnämnden
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 1 för
2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. De Driftsnämnder som prognostiserar underskott mot budget får i
uppdrag att fortsätta arbete för en budget i balans till bokslutet.
4. Programnämnd social välfärd kommer under året att följa
driftsnämndernas ekonomiska läge genom kontinuerliga månadsrapporter
som rapporteras till Programnämnd.
Yrkande

Emelie Jaxell (M) ber att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 1 för
2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. De Driftsnämnder som prognostiserar underskott mot budget får i
uppdrag att fortsätta arbete för en budget i balans till bokslutet.
4. Programnämnd social välfärd kommer under året att följa
driftsnämndernas ekonomiska läge genom kontinuerliga månadsrapporter
som rapporteras till Programnämnd.
Emelie Jaxell (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
Vänsterpartiet deltar ej i beslutet
Liberalerna deltar ej i beslutet gällande punkt 1,2 och 3.
Moderaterna deltar ej i beslutet på punkt 1.

§ 93 Tilläggsanslag och ombudgetering - Beslut
Ärendenummer: Sov 353/2022
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas tilläggsanslag för tillfällig satsning, rekvirering av
tilläggsanslag för ökade lokalhyror samt ombudgetering. Ärendet gäller under
förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut i juni.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd fastställer budgetram för programnämnd och
per driftsnämnd, maj 2022.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

§ 94 Förenklat beslutsfattande enligt SoL 4:2§ - Information
Ärendenummer: Sov 292/2022
Handläggare: Lisa Hedbrant, Annica Kindborg, Jessica Henriksson
Ärendebeskrivning

Den 7 november 2019 beslutade programnämnden att förändra insatsen
Service utan bistånd (8h) enligt befogenhetslagen till att delvis avvecklas och
delvis ingå i service med bistånd enligt 4 kap 2 § SoL. Förslaget innebar en
effektivisering om cirka 17 mnkr samt att det bättre stödjer arbetet med att
införa ett Rehabiliterande arbetssätt.
Utredningens förslag till programnämnden var också att inte införa förenklat
beslutsfattande enligt 4 kap 2 a § SoL. Detta utifrån att det saknades ett
implementerat Rehabiliterande arbetssätt och ett fullt ut implementerat IBIC.
Ett införande av förenklat beslutsfattande ansågs utifrån detta innebära en risk
att motverka ett Rehabiliterande arbetssätt och att påverka
kostnadsutvecklingen för kommunen negativt. Utredningen föreslog därför att
ett införande av förenklat beslutsfattande utreds på nytt när förutsättningarna
finns för det.
Utredningen som nu genomförts har skett övergripande och fokuserat på
lagstiftningens mening och dess påverkan i Örebro kommun inom vård och
omsorgs verksamhetsområde.. Denna övergripande utredning bedömer att det
inte finns förutsättningar för att arbeta utifrån Socialtjänstlagens 4 kap 2 § om
förenklat beslutsfattande. Beslut enligt SoL 4:2§ skulle motverka ett
rehabiliterande arbetssätt och gå emot utveckling som genomförts i linje med
rehabiliterande arbetssätt de senaste åren. SoL 4:2§ anses inte heller stödja
arbetssättet utifrån IBIC eller kunna användas på ett kostnadsneutralt sätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen godkänns och ärendet anses utrett.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 95 Information om ej verkställda beslut kvartal 4
Ärendenummer: Sov 834/2021
Handläggare: Jenny Ericsson, Anna-Karin Almgren
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis
rapportera och anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
(SoL) och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat
längre än tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha
kännedom om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna
verkställa insatser inom skälig tid.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-23
Statistikrapport, 2022-02-08
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Statistikrapporten läggs till handlingarna.
Ärendet skickas till Kommunfullmäktige.
Beslut

Programnämnd social välfärd:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag

§ 96 IOP - Bostad Först - Beredning
Ärendenummer: Sov 400/2021
Handläggare: Patrik Jonsson, Zandra Björnram
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har sedan 2016 ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med
förningen Verdandi i syfte att kunna erbjuda Bostad Först till personer med
särskilda behov. Verdandi får nu 2 455 330 tkr i ersättning för Bostad först
från Örebro kommun. Nuvarande IOP löper ut 2022-09-30 och kan inte
förlängas ytterligare.
Verdandi Bostad först har fyra personer anställda, en verksamhetsledare och
tre vägledare. Verksamheten ansöker nu om ett nytt IOP om 2år med
möjlighet till förlängning med 3 år. En utvärdering ska göras inför en eventuell
förlängning.
Verdandi Bostad först ser ett ökat behov och vill utöka verksamheten till 20
stycken andrahandskontrakt mot nuvarande 10 kontrakt samt att också kunna
ha tillgång till ersättare vid sjukdom och semester.

8 (12)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Verksamheten ansöker därför om en utökning utifrån nuvarande IOP med 450
tkr per helår för ytterligare en tjänst. Då IOP:t löper ut sista september så får
en sådan ökning delårseffekt 2022 om 112 tkr.
Totalt belopp för IOP:t blir 2 905 330 för 2023, tillkommer indexuppräkning
för 2023.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett
Nämndens behandling

Fisun Yavas (S) deltar ej i ärendet pga jäv.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 97 Berggården - Information
Handläggare: Patrik Jonsson, Camilla Hofwander
Ärendebeskrivning

Camilla Hofwander verksamhetschef inom vård- och omsorg informerar om
övertagandet av Berggården.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välvärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 98 Inkomna klagomål - Information
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Information om inkomna klagomål.

9 (12)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 99 Ansökan om utvecklingsstöd - Stroke-föreningen i
Örebro
Ärendenummer: Sov 318/2022
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Stroke-föreningen i Örebro ansöker om 35 000 kr i ettårigt utvecklingsstöd för
hyra av lokaler för kontor och aktiviteter, medlemsvärvning, information till
befolkningen om stroke samt aktiviteter i form av informationsmöten,
kamratträffar, utflykter, studiecirklar, promenadgrupper och friskvårds/rehabiliteringsgrupper.
Beslutsunderlag

Ansökan m bilagor
Protokollsutdrag
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningsutskottet föreslår att Programnämnd social välfärd beviljar Stroke
föreningen Örebros ansökan om utvecklingsstöd på 35 000kr för 2022.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 100 Ny förvaltningsorganisation - Information
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information om ny förvaltningsorganisation. Ny Socialförvaltning med
tre områden: Vård och omsorg, Funktionsstöd, Individ- och familjeomsorg
samt ett förvaltningskansli som ska stödja hela förvaltningen. Mer information
finns att läsa på intranätet.
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§ 101 Programdirektörens information
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Information från Programdirektören.
1.2 miljoner riskerar nämnden att få betala för ej verkställda beslut. Viten
utfaller under nästa år.
Min dag får ny ägare i form av Lidingögruppen.
Förslag till beslut

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

§ 102 Ordförandens information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Ordförande önskar alla en trevlig sommar.

§ 103 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 339/2022
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera beslutanderätten i
vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas
till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum den 13 maj 2022.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 104 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 94/2022
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

Registrerade ärenden i W3D3 2022-04-12 - 2022-05-16
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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