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Zandra Björnram, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Marie Brorson (S), ordförande

Emelie Jaxell (M), justerare
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§ 161 Val av justerare
Handläggare: Marie Brorson
Förslag till beslut

Ordförande föreslår att Emelie Jaxell utses till justerare med Johanna Reimfelt
som ersättare.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt ordförandes förslag.

§ 162 Anmälan om jäv
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Inget jäv anmäls.

§ 163 Övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Emelie Jaxell (M) anmäler två ledamotsinitiativ för Moderaterna och
Liberalerna.
Ledamotsinitiativen hanteras vid nästa nämnd.
Tony Marogi (SD) ställer två övriga frågor.
Martha Wiklund (V) ställer en fråga om Ledamotsinitiativ.

§ 164 Beslut om breddinförande av Rehabiliterande
arbetssätt
Ärendenummer: Sov 858/2019
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. Efter beslut i Programnämnden i
december 2020 förlängdes test- och utvecklingsfasen med ett år, till och med
sista december 2021.
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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.
Utfallet av test- och utvecklingsfasen leder till rekommendationen att
breddutveckling av rehabiliterande arbetssätt i hela kommunens geografiska
område ska ske. Inför test- och utvecklingsfasen underskattades omfattningen,
komplexiteten och tidsåtgången. Med bakgrund av den erfarenheten bedöms
breddutvecklingsfasen behöva omfatta 5-8 år. Breddutvecklingsfasens innehåll
och upplägg beskrivs närmare av en plan för breddutveckling av
rehabiliterande arbetssätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 21-11-11
Plan för breddutveckling nov 21
Slutrapport testfas
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Rehabiliterande arbetssätt breddinförs kopplat till omställningsarbetet nära
vård, för hela kommunens geografiska område.
2. Finansieringen av breddutvecklingsfasens första år (2022) sker med
Programnämndens utvecklingsmedel, beslut om belopp tas i samband med
programplan och budget.
3. Slutrapporten tas till protokollet.
Yrkande

Ordförande yrkar på ett tillägg till beslutet som lyder: Stödorganisationen för
rehabiliterande arbetssätt återkommer till programnämnden med en mer
detaljerat plan för rehabiliterande arbetssätt, rapporteringen ska innehålla
tydliggörande för Förvaltningen för sociala insatser (FSI) våren 2022.
Nämnden yrkar bifall till tillägget.
Proposition

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelseförvaltningens förslag samt en tilläggspunkt som lyder:
Stödorganisationen för rehabiliterande arbetssätt återkommer till
programnämnden med en mer detaljerat plan för rehabiliterande arbetssätt,
rapporteringen ska innehålla ett tydliggörande för Förvaltningen för sociala
insatser (FSI) våren 2022.
Ordförande ställer först kommunstyrelseförvaltningens förslag under
proposition och finner att nämnden beslutar enligt detta.
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Ordförande ställer därefter tilläggspunkten under proposition och finner att
nämnden bifaller tillägget.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Rehabiliterande arbetssätt breddinförs kopplat till omställningsarbetet nära
vård, för hela kommunens geografiska område.
2. Finansieringen av breddutvecklingsfasens första år (2022) sker med
Programnämndens utvecklingsmedel, beslut om belopp tas i samband med
programplan och budget.
3. Slutrapporten tas till protokollet.
4. Stödorganisationen för rehabiliterande arbetssätt återkommer till
programnämnden med en mer detaljerat plan för rehabiliterande arbetssätt,
rapporteringen ska innehålla ett tydliggörande för FSI våren 2022.

§ 165 Remiss: Socialstyrelsens författningsförslag i
rapporten Öppna insatser utan samtycke - Beslut
Ärendenummer: Sov 742/2021
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över
Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Öppna insatser utan
samtycke”.
Socialstyrelsen föreslår att åldersgränsen sänks så att det blir möjligt för
socialnämnden att besluta om öppna insatser till barn redan från 12 års ålder.
Sista dag att besvara remissen är den 10 januari 2022.
Beslutsunderlag

Remiss – Socialstyrelsens rapport ”Öppna insatser utan samtycke”
Tjänsteskrivelse, 2021-11-12
Yttrande, 2021-11-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
-

Förslag till yttrande antas och överlämnas till Socialdepartementet.

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 166 Remiss - Strategi mot hemlöshet - Beredning
Ärendenummer: Sov 624/2021
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Beredning av Remiss Strategi för hemlöshet.
Hemlöshet är en av våra stora samhällsutmaningar så på uppdrag av
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har därför ett
förslag till en strategi mot hemlöshet i Örebro tagits fram. Syftet med strategin
är att på en kommunövergripande nivå, beskriva Örebro kommuns strategiska
arbete för att förebygga och motverka hemlösheten lokalt och därmed bidra till
en nollvision mot hemlöshet i Örebro. Målgruppen är de invånare som inte
klarar av att anskaffa eller behålla en egen bostad, och där kommunens
stödinsatser krävs för att hemlösheten ska brytas eller undvikas.
Strategin består av fyra strategiska områden. Det första handlar om att skapa
förutsättningar för arbetet med de övriga tre som har främjande, förebyggande
och åtgärdande perspektiv. Strategiområdena förväntas att gemensamt bidra till
ett uthålligt arbete för att i samverkan jobba mot det gemensamma målet att
ingen ska behöva vara hemlös i Örebro kommun.
Strategin gäller under perioden 2022 – 2030. Utvärdering och eventuell
revidering ska ske efter halva tidsperioden.
Sista svarsdag på remissen är förlängd till den 3 feb.
Beslutsunderlag

Remissförslag - Strategi mot hemlöshet i Örebro. Örebro kommuns arbete för
en nollvision mot hemlöshet, KS 1789/2019
Mottagarlista - Remiss angående förslag till strategi mot hemlöshet i Örebro Örebro kommuns arbete för en nollvision mot hemlöshet.
Tjänsteskrivelse, daterad, 2021-11-12
Yttrande, daterat 2021-11-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 167 Nya avgifter inom vård- och omsorg - Beslut
Ärendenummer: Sov 733/2021
Handläggare: Tobias Johansson
Ärendebeskrivning

Avgifter inom vård och omsorg ska omräknas varje år utifrån förändringar i
prisbasbelopp och omsorgsprisindex. Den årliga omräkningen ska fastställas av
Programnämnd social välfärd.
Avgifter och belopp med stöd i socialtjänstlagen justeras utifrån förändring av
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor. Beloppet har
ökat med 700 kronor jämfört med beloppet för år 2021. Förslaget är därmed
att maxavgiften och minimibeloppen ska höjas under 2022.
Avgifterna för kost, hemtjänst, hemsjukvård, fixartjänst samt avgift för
trygghetslarm ska justeras utifrån föregående års fastställda omsorgsprisindex
(OPI). För 2021 fastställdes omsorgsprisindexet till 1,5 procent. Förslaget är att
dessa avgifter ska höjas under 2022.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnden:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och för hemtjänst höjs enligt
bilaga från och med 1 mars 2022.
2. Minimibeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs enligt bilaga
från och med 1 mars 2022
3. Avgiften för hemtjänst höjs enligt bilaga från och med 1 mars 2022.
4. Avgiften för trygghetslarm höjs enligt bilaga från och med 1 mars 2022.
5. Samtliga avgifter för kost höjs enligt bilaga från och med 1 mars 2022.
6. Avgiften för dagverksamhetsresor höjs enligt bilaga från och med 1
mars 2022.
7. Avgiften för kommunal hemsjukvård höjs enligt bilaga från och med 1
mars 2022.
8. Omvårdnadsavgiften för korttidsvård, växelvård och rehab-platser höjs
enligt bilaga från och med 1 mars 2022.
9. Avgiften för fixartjänst höjs enligt bilaga från och med 1 mars 2022.
10. Avgiften för städ, tvätt och inköp för medboende på vårdoch omsorgsboende höjs enligt bilaga från och med 1 mars 2022.
11. Avgiften för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende höjs enligt bilaga från och med 1 mars 2022.
Yrkande

Martha Wiklund (V) begär att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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- Martha Wiklund (V) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 168 Årlig uppräkning av personlig assistans och dess
timersättning - Beslut
Ärendenummer: Sov 795/2021
Handläggare: Annika Kindborg
Ärendebeskrivning

Enligt Sveriges och Kommuner och Regioner, SKR, och Cirkulär 21:34
”Budgetpropositionen för 2022 och höständringsbudgeten för 2021” är
regeringens Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2022 att höjningen
för schablonbeloppet för 2022 ska uppgå till 1,5 procent. Örebro kommun har
sedan tidigare följt schablonbeloppets höjningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd:
1. Ersättningen för personlig assistans höjs enligt förslag.
2. Assistansersättningen i Örebro skall årligen följa statliga
assistansersättnings procentuella höjningar för schablonbeloppet och
ska gälla från 1 januari varje år.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 169 Riktlinje handläggning SoL Socialpsykiatri Beredning
Ärendenummer: Sov 794/2020
Handläggare: Lisa Hedbrant
Ärendebeskrivning

Beredning av Riktlinje handläggning SoL Socialpsykiatri.
Arbetet med att skapa riktlinjen har varit inriktat på att beskriva så som det
hanteras idag. I samband med arbetet har dock viss utveckling gjorts i form av
förtydliganden, säkra likabehandling och utforma insatsernas innehåll så de
matchar med syftet med dem.
Målet är att skapa ett och samma styrdokument för all biståndsbedömning
enligt SoL inom vård och omsorgs- och funktionshinderområdet. Under
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utredningens gång så har avgränsning gjorts att ta fram en riktlinje som gäller
för socialpsykiatrins målgrupp, för att i ett senare skede arbeta med en
gemensam riktlinje.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Rapport 2021-11-12
Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL) inom
verksamhetsområde funktionsstöd.
Tjänsteskrivelse, 2021-11-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 170 Förslag att ta över hyreskontrakt för vård- och
omsorgsboendet Västerpark och starta verksamhet i
kommunal regi - Beslut
Ärendenummer: Sov 811/2021
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Under det senaste året har kön till vård- och omsorgsboende ökat kraftigt i
Örebro kommun. För närvarande står cirka 160 personer i kö och väntetiden
ökar därför.
Att skapa fler platser genom att bygga ett ytterligare boende utöver den
befintliga utbyggnadsplanen är något som tar lång tid. Örebro kommun har
därför tagit kontakt med Vardaga, utifrån att de har ett vård- och
omsorgsboende som inte är i drift i Örebro kommun, med avsikten att överta
hyreskontraktet och starta verksamhet i kommunal regi.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd ger Lokalförsörjningsenheten (LFE) i
uppdrag att teckna hyresavtal för vårdboendet Västerpark med 80
platser från och med 31 december 2021.
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2. Programnämnd social välfärd äskar 14 500 tkr från Kommunstyrelsens
utrymme för oförutsedda behov för driftskostnad av boendet 2022.
3. Programnämnd social välfärd äskar 12 000 tkr i investeringsmedel från
kommunstyrelsen för inköp av inventarier till boendet 2022.
Yrkande

Gunhild Wallin (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Fredrik Axevill (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) ber att få lägga ett särskilt yttrande
till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
- Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) lämnar ett särskilt yttrande till
protokollet.

§ 171 Programplan med budget 2022 - Beslut
Ärendenummer: Sov 668/2021
Handläggare: Patrik Jonsson, Birgitta Palmér, Linda Carlsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd socialvälfärd fattar beslut om Programplan med budget för
2022.
Örebro kommun har sedan ett antal år tillbaka en stark befolkningstillväxt,
samtidigt som samhället är i ständig förändring så ökar också behoven. En
konsekvens av det är att efterfrågan på sociala välfärdstjänster ökar och att
behovet av särskilda bostäder ökar. Programområdet har en utmaning i att
möta de ökade volymerna med bland annat förebyggande och effektiva
lösningar för att säkra en långsiktig hållbar utveckling och god ekonomisk
hushållning. Programnämndens roll är att skapa förutsättningar för att säkra
tillgång till kvalitativa sociala välfärdstjänster.
Ökad konkurrens om arbetskraften och en åldrande befolkning, som gör att
behoven av välfärdstjänster ökar, gör att kompetensförsörjningen är en
utmaning de kommande åren. Kompetensförsörjningen behöver säkras,
exempelvis genom att göra välfärdsyrkena mer attraktiva.
Beslutsunderlag

Programplan med budget 2022
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2022 för Programnämnd social välfärd
fastställs under förutsättning att Programnämnden erhåller
tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för indexuppräkningar samt
erhåller tilläggsanslag för lönekompensation 2022 och tilläggsanslag för
övertagande av vård- och omsorgsboende.
2. Direktiv 2022 till Driftsnämnderna avseende åtagande och ekonomiska
ramar fastställs.
3. Habiliteringsersättningen erhålls fortsättningsvis under 2022
för halvdag med 40 kr och 60 kr för heldag.
4. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta följa Programnämndens
egen ekonomi och programområdets ekonomi i Ekonomisk rapport
under året.
5. Programplan med budget 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Martha Wiklund (V) yrkar avslag på punkt 1, 2 och 5 samt bifall till punkt 3
och 4.
Johanna Reimfelt (L) yrkar avslag på punkt 1, 2 och 5 samt bifall till punkt 3
och 4.
David Larsson (SD) yrkar avslag på 1,2,3 och 5 samt bifall till punkt 4.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag på 1,2 och 5 samt bifall till 3 och 4.
Proposition

Ordförande väljer att behandla var punkt för sig.
Ordförande finner att det finns två förslag på beslutspunkt 1, det vill säga
kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Martha Wiklunds, Johanna
Reimfelts, David Larssons och Emelie Jaxells yrkande om avslag.
Ordförande finner att det finns två förslag på beslutspunkt 2, det vill säga
kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Martha Wiklunds, Johanna
Reimfelts, David Larssons och Emelie Jaxells yrkande om avslag.
Ordförande finner att det finns två förslag på beslutspunkt 3, det vill säga
kommunstyrelseförvaltningens förslag samt David Larssons yrkande om
avslag.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut på beslutspunkt 4, det vill
säga kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande finner att det finns två förslag på beslutspunkt 5, det vill säga
kommunstyrelseförvaltningens förslag samt samt Martha Wiklunds, Johanna
Reimfelts, David Larssons och Emelie Jaxells yrkande om avslag.
Ordförande ställer först förslagen på beslutspunkt 1 under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Ordförande ställer därefter förslagen på beslutspunkt 2 under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer därefter förslagen på beslutspunkt 3 under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer därefter förslagen på beslutspunkt 4 under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer därefter förslagen på beslutspunkt 5 under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programplan med budget 2022 för Programnämnd social välfärd
fastställs under förutsättning att Programnämnden erhåller
tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för indexuppräkningar samt
erhåller tilläggsanslag för lönekompensation 2022 och tilläggsanslag för
övertagande av vård- och omsorgsboende.
2. Direktiv 2022 till Driftsnämnderna avseende åtagande och ekonomiska
ramar fastställs.
3. Habiliteringsersättningen erhålls fortsättningsvis under 2022
för halvdag med 40 kr och 60 kr för heldag.
4. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta följa Programnämndens
egen ekonomi och programområdets ekonomi i Ekonomisk rapport
under året.
5. Programplan med budget 2022 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation

Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot beslutet.

§ 172 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Sov 792/2021
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 oktober månad 2021 samt avstämning mot
helårsprognos 2.
Beslutsunderlag

Månadsrapport
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
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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
effektiviseringsåtgärder som motsvarar minst 30 mnkr inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet. Slutmålet är att inför 2022 ha en
verksamhet som har en budget i balans.
Yrkande

Martha Wiklund (V) yrkar avslag på beslutspunkt 3.
David Larsson SD yrkar avslag på beslutspunkt 3 med hänvisning till egen
budget.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Martha Wiklunds och David
Larssons yrkande om avslag på beslutspunkt 3.
Ordförande ställer först beslutspunkt 1 och 2 under proposition och finner att
nämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer därefter Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt
Martha Wiklunds och David Larssons yrkande mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
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
effektiviseringsåtgärder som motsvarar minst 30 mnkr inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet. Slutmålet är att inför 2022 ha en
verksamhet som har en budget i balans.
Liberalerna och Moderaterna avstår från att delta i beslutet på beslutspunkt 2.
Reservation

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
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§ 173 Avskrivningar utestående fordringar 2020 - Beslut
Ärendenummer: Sov 793/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång i
bokslutet. Avskrivning av dessa så kallade osäkra fordringar ska göras
bokföringsmässigt.
2020 års utestående fordringar i kundreskontran för vård och omsorgsavgifter
uppgår vid rapportuttaget till 1 603 075,22 kr varav 400 997,10 kr avser
dödsbon. De totala utestående fordringar för år 2020 är fördelade på 786
fakturor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 21-11-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
-

2020 års utestående fordringar avskrivs ur ekonomisystemet.

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 174 Tilläggsanslag - Beslut
Ärendenummer: Sov 798/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Ärendet innefattar tilläggsanslag från Kommunstyrelsen och gäller under
förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Budgetramar för Driftsnämnderna och för Programnämnden fastställs.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 175 Tillsynsplan 2022 - Beslut
Ärendenummer: Sov 667/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan
för internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll. En
riskanalys har genomförts med programnämndens förstärkta presidium, ett
granskningsområde har sedan valts ut inom området verksamhet och området
ekonomi. Då programnämnden inte ansvarar för någon anställd personal utgår
granskningen inom område personal.
- Sker uppföljning enligt riktlinje för avtal- och verksamhetsuppföljning (Sov
215/2020), och är det tillräckligt för att upptäcka eventuella brister vid vårdoch omsorgsboenden?
- Sker kontering av leverantörsfakturor på rätt konto och ren enligt Rutin,
kontering, attestering och cirkulation av leverantörsfakturor, daterad 2021-0414, Kommunstyrelseförvaltningen?
Utöver de valda områdena finns uppföljning av tidigare års granskningspunkt
från 2021, avseende sker periodisering av intäkter och kostnader enligt rutin
vid delårsbokslut och årsbokslut?
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 2 december 2021.
Beslutsunderlag

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

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Tillsynsplan för internkontroll 2022 fastställs och överlämnas till
programdirektören för verkställande.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 176 Tillsynsrapport 2021 - Beslut
Ärendenummer: Sov 859/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har beslutat att genomföra tillsyn inom
verksamhetsområdet och ekonomiområdet. Programnämnden har inte ansvar
för någon anställd personal och därför utgår detta område från tillsynen.
Utifrån fastställd tillsynsplan har granskning skett av:
- Hur säkerställs beredskap i ansvarsfördelningen genom avtal mellan
programnämnden och fristående utförare vid särskild händelse
- Bokförs intäkter och kostnader på rätt redovisningsperiod i samband med
ordinarie månadsbryt, delårsbokslut och bokslut i ekonomisystemet?
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 2 december 2021.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2021 - uppföljning av intern kontroll
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tillsynsrapport för 2021 fastställs och överlämnas till
Kommunstyrelsen och revisorerna.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta med de
åtgärdsförslag som anges för granskningsområdet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 177 Information om kvalitetsuppföljningarna av Sirishof
och Skäpplandsgården samt information om Berggården.
Handläggare: Jasmina Mann
Ärendebeskrivning

I Sirishof och Skäpplandsgårdens uppföljningar har, likt uppföljningar av
kommunala verksamheter, 22 grundkrav följts upp. De brister vi har kunnat
konstatera är skydds- och begränsningsåtgärder och dokumentation.
Utöver grundkraven har även mervärden följts upp, det är här som Sirishof
och Skäpplandsgården främst brustit inom. Gällande Sirishof kvarstår bristerna
i en viss omfattning. Uppföljningen av Skepplandsgården är avslutad. Enheten
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för uppföljning kommer att följa upp åtgärdsplanen gällande Sirishof i mars
2022.
De brister som identifieras i verksamheterna, oavsett om det är kommunal eller
privat, kräver ofta långsiktiga åtgärder i form av kompetensutveckling och
förändrade arbetssätt.
Gällande Berggården kommer enheten för uppföljning tillsammans med
medicinskt ansvariga att följa upp handlingsplanen 16/12. En fortlöpande
dialog förs med Humana och en större uppföljning av kvalitetskrav är
inplanerad ett år efter avtalstecknandet under hösten 2022.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 178 Sammanträdestider 2022 - Beslut
Ärendenummer: Sov 786/2021
Handläggare: Zandra Björnram
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdestider för
programnämnden och dess presidium under 2022. Förslaget utgår från
Kommunstyrelsens rekommendation om vilka veckor programnämnden bör
infalla. Hänsyn tagits till kommundirektörens styr- och ledningsgrupper.
Så långt det är möjligt har programnämndens möten förlagts till torsdagar och
presidiemöten till fredagar. Hänsyn har även tagits till helgdagar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 20-11-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
Ordinarie sammanträdestider för Programnämnd social välfärd hålls den 3 feb,
24 mars, 28 april, 24 maj, 1 sept, 29 sept, 27 okt, 24 nov, 15 dec.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Muntlig information på sammanträdet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.

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

Muntlig information från ordföranden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.

§ 181 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 650/2021
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 19 nov 2021.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut Pn
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Förslag till beslut

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

§ 182 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 339/2021
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

Den politiska nämndens uppföljning av vårdgivarens patientsäkerhetsarbete
Utvärdering Avtal Kvinnohuset
Registrerade ärenden i W3D3 Pn sov 2021-10-20 - 2021-11-25
Förslag till beslut

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

§ 183 Svar på övriga frågor samt Ledamotsinitiativ från V
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Tony Marogi (SD) Hur säkerställer vi att regler och säkerheten hålls gällande
systemen. Programdirektör Patrik Jonsson berättar hur man arbetar idag och
tar med sig synpunkterna.
Ledamotsinitiativ från vänsterpartiet - Martha Wiklund yrkar på att
Ledamotsinitiativet hanteras under dagens möte med ett tillägg att det ska göra
en tydlig kartläggning tillsammans med civila samhället.
Ordförande anser ledamotsinitiativet besvarat då KSUS redan har i uppdrag att
ta fram en strategi för hemlöshet och för hur man ska arbeta med denna
situation, möten är redan inplanerade och arbetet är startat.
Förslag till beslut

Ordförande förslag till programnämnd social välfärd:
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Nämndens behandling

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut gällande
Ledamotsinitiativet, det vill säga Ordförandes förslag samt Emelie Jaxells
yrkande om avslag.
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att
anse Ledamotsinitiativet besvarat.
Yrkande

Emelie Jaxell (M) yrkar avslag till ledamotsinitiativet med hänvisning till arbetet
som redan pågår.
Johanna Reimfelt yrkar bifall till Ledamotsinitiativet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Reservation

Martha Wikström (V) och Johanna Reimfelt (L) reserverar sig mot beslutet.
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Särskilt yttrande

8. Nya avgifter inom vård- och omsorg - Beslut
Vänsterpartiet ställer sig positiva till kommunstyrelseförvaltningens förslag om
nya avgifter inom vård och omsorg. Vi anser att det är bättre att höja avgifter
succesivt för att undvika de chockhöjningar som annars måste till när avgifter
inte prisindexeras återkommande.
Med det sagt vill Vänsterpartiet påpeka vikten av att vi håller koll på att
avgifter inte drar iväg. Inkomster i allmänhet och pensionerna i synnerhet har
inte höjts i samma takt som avgifterna, vilket kan orsaka stora problem för
ekonomiskt utsatta medborgare. Vi vill därför särskilt understryka vikten av att
Örebro kommun säkerställer att kostnaderna inte blir så höga så folk inte kan
betala samt att det finns en balans mellan inkomster och avgifter.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet
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Särskilt yttrande
Ärende 11
Ärendenummer: Sov 811/2021

Programnämnden Social välfärd
Örebro kommun
2 december 2021

”Förslag att ta över hyreskontrakt för vård- och omsorgsboendet västerpark och starta verksamheten
i kommunal regi”

Valfriheten är på väg att monteras ner i Örebro kommun!
Det står nu klart att Örebro kommun förlorar ytterligare en aktör som länge stått beredd att ansvar
för morgondagens äldreomsorg. Kommunen tar nu över lokalerna som sedan länge varit tomma.
Trotts att det finns en kö om 160 personer har kommunen inte låtit Vardaga startat upp sin
verksamhet. Hade kommunen valt att ingå avtal med Vardaga hade flera vårdtagare redan fått
möjligheten att flytta in.
Kön till vård och omsorgsplatser har sedan januari växt varje månad. Oppositionen har genom
Liberalerna och Moderaterna vid flera tillfällen påpekat den växande problematiken. Inte mist gäller
det bristen på korttidsplatser. Detta utan att få något gehör från den politiska ledningen.
Oppositionen har länge påpekat behovet av att fler aktörer bereds möjlighet att ta ansvar för
välfärden. I Örebro tog en av dessa aktörer ansvar och byggde ett boende som stått klart en längre
tid. Tyvärr har det nuvarande styret med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
inte haft viljan ingå i ett samarbete.
Örebro kommun tar nu över de nya byggda privata initiativet Villa Väster park och påbörjar
rekrytering av personal för att öppna ett vård och omsorgsboende under 2022. Liberalerna och
Moderaterna kommer säga ja till övertagandet av hyresavtal. Inte för att det är det bästa beslutet för
örebroarna utan för det är den enda vägen framåt med det nuvarande styret.

För Liberalerna

För Moderaterna

Johanna Reimfelt

Emelie Jaxell
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12. Programplan med budget 2022 - Beslut
För Vänsterpartiet är det viktigt att satsa på en an samhällets
grundbultar – välfärden. Vi ser ett Örebro där skolan, äldreomsorgen
och stödet till funktionsnedsatta är nyckeln till ett Örebro där alla får
möjligheten att växa och må bra oavsett rådande förutsättningar. Vi
ser ett Örebro som satsar på det gröna och nyskapande och vi vill se
ett Örebro som förenar människor.
I vårt Örebro satsar vi på barnen, vi skapar mötesplatser för
invånarna och säkerställer att alla som behöver stöd och hjälp får det.
För där andra partier ser besparingar och nedskärningar som
lösningen så vill Vänsterpartiet ge människor utrymme att växa. För
oss är det aldrig ett alternativ att spara på kommunens yngsta, äldsta
eller de utsatta.
Grunden för en välfungerande kommunal verksamhet är kontinuitet,
långsiktighet och stabilitet. Det har vi inte idag. Med ett segregerande
friskolesystem och dagens sönderprivatiserade äldreomsorg ger vi
inte kommunens verksamheter verktygen att klara sitt uppdrag och att
erbjuda all kommunens personal en bra arbetsmiljö. För oss är det
avgörande att äldreomsorgen går tillbaka till kommunens regi och att
privatiseringsexperimentet avslutas. Först då kan vi ta de viktiga steg
som behövs för att både få en ekonomi i balans, men också för att
komma till rätta med de strukturella problem som privatiseringarna
skapat. En ryckig svårplanerad organisation i ständig förändring, där
personalen slits ut eller väljer en annan arbetsgivare än kommunen.
Vänsterpartiet har i sin budget för 2022 ett fullt finansierat
budgetförslag, där vi inte sparar på de yngsta, äldsta eller de mest
utsatta. Skulle vår budget gälla så skulle det ekonomiska läget också
se annorlunda ut. Vi kommer därför att avslå beslutspunkt 1, 2 och 5
till förmån för eget budgetförslag.
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Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta:
Att

avslå punkt 1, 2 och 5.

Att

bifalla punkt 3 och 4.

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

Martha Wicklund
Vänsterpartiet
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Ärendenummer: Sov 668/2021
”Programplan med budget 2022 – beslut”

PN Socialvälfärd
Örebro kommun
2 december 2021

En budget för framtidens Örebro
En av kommunens kärnuppgifter är att tillhandahålla en fungerande välfärd. Utförandet ska
ske ansvarsfullt med hänsyn tagen till våra begränsade medel. Bara när
kommunen utför välfärdsinsatser utifrån den premissen kan medborgarna känna
trygghet i att kommunens insatser räcker till. När välfärdsinsatser erbjuds ska de baseras på
kunskap och erfarenhet. Samhället ska värna om den enskildes rättigheter
och självbestämmande samtidigt som kraven – skyldigheterna – för den enskilde ska
vara tydliga. Individen ska stärkas och motiveras till att göra aktiva och meningsfulla
val så att denna kan leva ett liv oberoende av kommunens insatser.
Den styrande minoriteten presenterar en budget utan effektiviseringskrav på driftsnämnder,
detta till trots att programnämnden fortsatt har en problematik med att få budgeten i balans.
Det är dags för den styrande partierna att bättre ta hänsyn till de begränsande skattemedel de
ansvara för. De styrande partierna saknar också konkreta förslag och mätbara mål på andra
aktörers möjligheter att ta ansvar för den gemensamma välfärden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:
att

avslå punkterna 1, 2,5

att

bifalla punkt 3,4

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

ej delta i beslut på beslutspunkt 1-2.

Att

avslå beslutspunkt 3.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet
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