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§ 109 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Johanna Reimfeldt (M) har inkommit med tre ledamotsinitiativ för Liberalerna
och Moderaterna.
Beslut

Ledamotsinitiativen hanteras på presidiet och nästkommande nämnd.

§ 110 Information - IT-avdelning informerar om byte av
plattform för ipads
Handläggare: Umair Chaudry
Ärendebeskrivning

Information om byte av plattform för ipads.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 111 Permanentning av daglig verksamhet på distans Beslut
Ärendenummer: Sov 126/2021
Handläggare: Caroline Lindqvist
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har med anledning av covid-19 beslutat att
utförare av daglig verksamhet har möjlighet att anpassa sin verksamhet genom
att erbjuda daglig verksamhet på distans och digitalt till deltagare. Beslutet
gäller till och med 30 september 2021. Utredning har genomförts om
möjligheten ska införas permanent.
En sammanställning visar ett lågt deltagarantal, ca 3 % av alla med beslut om
daglig verksamhet har medverkat på distans och digitalt. Syftet med daglig
verksamhet på distans i dagsläget, är social stimulans och möjlighet för
deltagare att upprätthålla kontakten med sin grupp under pågående pandemi.
Aktiviteter som genomförts har oftast pågått mellan trettio minuter och två
timmar vid ett eller några tillfällen i veckan.
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I utförarnas nuvarande upplägg är det inte säkerställt om daglig verksamhet på
distans med dess innehåll uppfyller de lagkrav som finns. Innehåll och
frekvensen av vissa aktiviteter som erbjudits kan ifrågasättas om det på sikt
motsvarar vad insatsen enligt lagen, (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, ska erbjuda den enskilde. Innan möjligheten kan erbjudas
permanent behöver det säkerställas att insatsen ges med god kvalitet. Utförarna
behöver säkerställa hur det individuella stödet ska ges och säkerställa att
personella resurser och kompetens finns i verksamhet för att både genomföra
ordinarie verksamhet och på distans. Vidare behöver det utredas vem som ska
tillhandahålla och säkerställa att utrustning finns att tillgå.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att utreda frågan vidare.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Daglig verksamhet på distans införs inte som en permanent möjlighet i
dagsläget.
2. Programdirektören får i uppdrag att utreda vad insatsen ska innehålla
när den utförs på distans samt att utreda vem som ska tillhandahålla
utrustning och dess kostnad.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 112 Remiss "Stärkt rätt till personlig assistans, SOU
2021:37" - Beredning
Ärendenummer: Sov 430/2021
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets
betänkande ”Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad säkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser” (SOU 2021:37).
Sista dag att besvara remissen är den 1 oktober 2021.
Ärendet beslutas om på nästkommande nämnd.
Beslutsunderlag

Remiss och remissmissiv
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas vid
nämndens nästa möte.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 113 Remiss " Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter, SOU 2021:39" - Beredning
Ärendenummer: Sov 432/2021
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Många patienter och omsorgsmottagare behöver, till exempel på grund av hög
ålder eller funktionsnedsättningar, hjälp av någon annan för att klara det
praktiska kring sina vård- och omsorgsprocesser.
Utredningen föreslår därför att vård- och omsorgsgivare, med patientens eller
omsorgsmottagarens medgivande, ska få ge andra fysiska personer (ombud)
elektronisk tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. I fråga om omsorgsmottagare handlar det om
dokumentation av insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.
Det är för bland annat patientsäkerhetens skull viktigt att det är enkelt att
kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals legitimationer. Därför föreslår
utredningen vidare också att de flesta uppgifterna i Socialstyrelsens register
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska göras öppet sökbara via
internet. Bara person- eller samordningsnummer ska få användas som
sökbegrepp. Socialstyrelsen ska vidare enligt förslaget få medge andra
myndigheter och vårdgivare elektronisk tillgång till uppgifterna i registret i de
fall där tillgången via internet inte är tillräcklig. Ändringarna föreslås börja gälla
den 1 januari 2023.
Beslutsunderlag

Remiss
Yttrande
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas vid
nämndens nästa möte.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 114 Remiss "Konstpolicy" - Beslut
Ärendenummer: Sov 468/2021
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns konstpolicy anger mål, vilja, inriktning och arbetssätt för
kommunens arbete med konst i offentlig miljö. Konstpolicyn består av 12
ställningstaganden som slår fast kommunens gemensamma mål, vilja, inriktning
och arbetssätt för den offentliga konsten vad gäller demokratiska värderingar,
tillgänglighet, tillämpning av 1%-regeln, gestaltad livsmiljö, kulturarv,
konstnärers villkor, jämställdhet och mångfald samt kvalitet och
professionalitet.
Kulturnämnden har ansvaret för den offentliga konsten i kommunen. Offentlig
konst knyter an till flera områden inom samhällsplaneringen som demokrati,
hållbar tillväxt, lärande, bildning, stadsplanering, näringslivsutveckling, miljö,
klimat och folkhälsa.
Satsningar på konst i offentlig miljö ska göras strategiskt, långsiktigt och
hållbart. Konst ska placeras i offentliga lokaler, institutioner och skolor,
arbetsplatser, bostadsområden, gaturum och parker i hela kommunen; både
centralt och på landsbygden.
Konstpolicy för Örebro kommun är kommunövergripande och omfattar
kommunen och de kommunala bolagen.
Programnämnd social välfärd ställer sig bakom förslaget men lämnar några
synpunkter.
Beslutsunderlag

Konstpolicy för Örebro kommun, remissversion
Remissmissiv - Konstpolicy för Örebro kommun, daterat 2021-05-10
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-16
Yttrande, daterat 2021-08-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Yttrandet antas och överlämnas till Kulturnämnden.
Yrkande

Martha Wiklund (V) yrkar bifall till punkt 1 och 2 med tillägget i svaret att
policyn ska utredas efter två år.
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Emelie Jaxell (M) yrkar på att man i remissyttrandet uppmanar
kommunstyrelseförvaltningen att omvärdera 1 % -regeln för inköp av konst till
ny- och ombyggnation i syfte att minska anslaget.
John Johansson (S) yrkar avslag till Martha Wiklunds (V) och Emelie Jaxells
(M) tilläggsyrkanden.
Proposition

Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut nämligen
Kommunstyrelsens förslag, Vänsterpartiets tilläggsyrkande samt Moderaternas
tilläggsyrkande och John Johannsons (S) yrkande om avslag.
Ordförande ställer först Kommunstyrelseförvaltningens förslag under
proposition och finner att nämnden bifaller detta.
Ordförande ställer därefter John Johannssons (S) förslag mot Martha Wiklunds
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer därefter John Johannssons (S) förslag mot Emelie Jaxells
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar:
- Yttrandet antas och överlämnas till Kulturnämnden.
Reservation

David Larsson SD avstår från att delta i beslutet.
Johanna Reimfelt (L) avstår från att delta i beslutet.
Martha Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet.
Emelie Jaxell (M) reserverar sig mot beslutet.

§ 115 Information om läget med Covid-19
Ärendenummer: Sov 169/2021
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om läget med Covid-19.
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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§ 116 Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i
Brickebacken - Ärendet utgår
Ärendenummer: Sov 549/2021

§ 117 Statsbidrag - Äldreomsorgslyftet - Beslut
Ärendenummer: Sov 240/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd avser att söka statsbidrag från Socialstyrelsen
som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller
undersköterska på arbetstid eller fortbilda sig inom andra kompetenshöjande
utbildningar inom vård och omsorg om äldre.
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom den kommunalt
finansierade vård och omsorgen genom att ge ny och befintlig personal
möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid så att de äldre och deras
anhöriga känner ökad trygghet och ges en god omsorg. Staten kommer att
finansiera kostnaden för den tid som den anställde är frånvarande på grund av
studier. Äldreomsorgslyftet föreslås fortsätta fram till 2023.
Den beräknade lönekostnaden inom den kommunala finansierade vård och
omsorgen, för den tid som den anställde är frånvarande på grund av studier
uppgår till 30 730 100 kr för 2021, cirka 32 253 800 kr för 2022 och cirka
6 119 500 kr för 2023.
Beslutsunderlag

Socialdepartementet, S2021/00338
Socialstyrelsen, Dnr 9.2-5775/2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. 30 730 100 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela medlen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 118 Ekonomisk månadsrapport - Beslut
Ärendenummer: Sov 537/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för Programområdet
social välfärd och för Programnämndens egen verksamhet. Rapporten visar det
ekonomiska utfallet fram till juli månad 2021.
Beslutsunderlag

Månadsrapport jan- juli 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Informationen tas till protokollet
2. Nämnderna inom programområdet ges i uppdrag att fortsätta arbeta
för en ekonomi i balans exklusive covid-19 effekter
3. Hemvårdsnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet med
Strukturförändringsprogrammet och med de ekonomiska effekter som
ger mest både på kort och på lång sikt. Slutmålet för förändringen är att
inför 2022 ha en verksamhet som är har en budget i balans.
Yrkande

Martha Wiklund (V) yrkar avslag på punkt 2 och på en ändring på punkt 3 att
Hemvårdsnämnden ges i uppdrag att fortsätta med
Strukturförändringsprogrammet och med de ekonomiska effekter som ger
mest både på kort och på lång sikt utan att det medför några negativa
konsekvenser för brukarna.
Fisun Yavas (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut på punkt 1 nämligen
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt två förslag till punkt 2 och 3 det
vill säga kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Martha Wiklunds (V)
yrkande om avslag.
Ordförande ställer först punkt 1 under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt detta.
Ordförande ställer därefter Martha Wiklunds (V) yrkande om avslag på punkt 2
mot Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer därefter Kommunstyrelseförvaltningens förslag på punkt nr
3 mot Martha Wiklunds (V) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

9 (13)

Digitalt justerat
ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Informationen tas till protokollet
2. Nämnderna inom programområdet ges i uppdrag att fortsätta arbeta
för en ekonomi i balans exklusive covid-19 effekter
3. Hemvårdsnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet med
Strukturförändringsprogrammet och med de ekonomiska effekter som
ger mest både på kort och på lång sikt. Slutmålet för förändringen är att
inför 2022 ha en verksamhet som är har en budget i balans.
4.

§ 119 Information om arbetet med
strukturförändringsprogrammet
Handläggare: Annika Willén, Sofia Tavemark, Inger James, Sahra Strandberg,
Sara Häller
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om arbetet med
strukturförändringsprogrammet samt Forskningsrapporten "Ett nytt arbetssätt
inom hemvården för individens mål".
Beslutsunderlag

Slutrapport - Ett nytt arbetssätt inom hemvården för individens mål
Medskick till forskningsrapport
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 120 Information angående vårdboendet Berggården
Handläggare: Patrik Jonsson, Jasmina Mann, Sandra Ressem
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om vårdboendet Berggården.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 121 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 134/2021
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning

Muntlig information från ordföranden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Muntlig information på sammanträdet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 123 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 132/2021
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 20 augusti 2021.
Beslutsunderlag

Ordförandebeslut, Sov 494/2020
Avgiftsbeslut, maj, juni, juli, Sov 413/2021
Delegationsbeslut LSS, Sov 492/2021
Delegationsbeslut Sol, Sov 491/2021
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 124 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

KSUS, 2021-06-01 § 33
IOP Vinternatt, KSUS 2021-06-01
Skrivelse bidrag studieförbund kommuner och regioner
KSUS, 2021-06-01 § 36
Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategi
Nämndreglemente
KF, 2021-06-14, § 225
Kvartalsrapport boendesamordning
Rapport EKSAM 2020
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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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Ändringsyrkande

13. Ekonomisk månadsrapport - Information
Vänsterpartiet motsätter sig inte att Örebro kommun effektiviserar och
förbättrar sina verksamheter om det görs på rätt sätt. Vi har dock vid
åtskilliga tillfällen sett hur effektiviseringar ofta är synonymt med rena
nedskärningar och besparingar. Dessa nedskärningar drabbar ofta den
viktiga personalen i form av färre kollegor, försämrade scheman och fler
arbetsuppgifter. Nedskärningarna drabbar också den enskilde brukaren
som riskerar att inte få den hjälp och det stöd som denne har ett behov
av.
Örebro kommun behöver ständigt jobba med att förbättra de egna
verksamheterna. Men vi behöver jobba smart med medborgarnas bästa i
åtanke. Effektiviseringar bör därför inte ske på bekostnad av vare sig
den viktiga personalen eller medborgare i behov av hjälp och stöd.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla punkt 1.

Att

avslå punkt 2.

Att

ändra beslutspunkt tre enligt följande: ”Hemvårdsnämnden ges i
uppdrag att fortsätta med Strukturförändringsprogrammet och
med de ekonomiska effekter som ger mest både på kort och på
lång sikt utan att det medför några negativa konsekvenser för
brukarna.

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet
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Yrkande

Ärende 9
Ärendenummer: Sov 468/2021
”Remiss Konstpolicy”

PN Sov
Örebro kommun
2 september 2021

En hållbar konstutveckling i kommunen
Moderaterna anser att förslaget om att ta fram en konstpolicy med rutiner och riktlinjer
för upphandling, inköp och förvaltning av kommunens konst är bra. Att hantera konsten
på ett professionellt sätt är viktigt för örebroarna speciellt i tider av ansträngd ekonomi.
Den offentliga konsten är en stor del i att Örebro är en attraktiv stad och det är viktigt att
den konst som finns i kommunens ägo används. Av de 8500 konstverk som kommunen
idag äger används inte cirka 2000. Ytterligare en del är vikten av att se över 1 % -regeln
som innebär att kommunen vid varje ny- och ombyggnation som överskrider 20
basbelopp ska köpa in konst motsvarande en procent av kostnaden för byggnationen. Vi
anser att uppdraget ska innehålla en översyn och omvärdering av 1 % regeln i syfte att
minska anslaget.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att programnämnden
beslutar
att

I remissyttrandet uppmana kommunstyrelseförvaltningen att omvärdera 1
% -regeln för inköp av konst till ny- och ombyggnation i syfte att minska
anslagen

Om Programnämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

För Moderaternas grupp i Programnämnd Social välfärd
Emelie Jaxell (M)
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Datum: 2021-09-02
Programnämnd Social välfärd

Tilläggsyrkande

9. Remiss ”Konstpolicy” - Beslut
Vänsterpartiet välkomnar att Örebro kommun sätter upp en tydlig policy
med högt uppsatta mål gällande den kommunägda konsten. För oss är
det viktigt att den konst som Örebro kommun köper in återspeglar
samhället i stort, riktar sig till olika målgrupper och är tillgänglig för alla
kommunens medborgare.
I remissversionen av Konstpolicy för Örebro kommun föreslås bland
annat att en god balans ska uppnås avseende jämställdhet, mångfald,
ålder, etnicitet, tillgänglighet och uttrycksmedel (punkt 9). Vi vill särskilt
understryka vikten av denna punkt och vill därför se en utvärdering av
konstpolicyn efter två år.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla punkt 1-2.

Att

lägga till följande kommentar i remissvaret från Programnämnd
Social Välfärd: ”Konstpolicyn ska utvärderas efter två år.”

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet
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