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Paragraf 23–35

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 25 mars 2019.

John Johansson (S), ordförande

Anders Brandén (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 mars 2019.
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§ 23 Årsberättelse 2018 - Beslut
Ärendenummer: Sov 156/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programområde Social välfärd redovisar samlat en negativ avvikelse från
budget med 1,5 mnkr inklusive justerad avvikelse för Intraprenadernas resultat
och 2,9 mnkr i överskott exklusive justerad avvikelse för Intraprenadernas
resultat. Avvikelsen från budget har förbättrats jämfört med delårsprognos 2
vilket främst förklaras av ett tilläggsanslag från Kommunstyrelsen på 75 mnkr
från Strukturförändringsprogrammet.
Den största delen av budgetunderskottet finns inom hemvården. Hemvården
har haft stora underskott under flera år och har haft svårt att komma tillrätta
med detta. Budgetunderskottet grundar sig i olika orsaker som har belysts såväl
i hemvårdsutredningen som i tidigare uppföljningar.
Externa vård-, och behandlingskostnader inom socialnämnderna redovisar en
stor budgetavvikelse. Orsaken är främst att fler personer än budgeterat var i
behov av insatser i form av extern institutionsvård.
Utifrån strategin för ett rehabiliterande arbetssätt har förberedelsearbete
bedrivits inom fem delprojekt. Delprojekten avslutades under hösten och
arbetet går 2019 över i en test- och utvecklingsfas inom verksamheterna i ett
geografiskt område.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2018, 2019-02-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer årsberättelseför 2018.
2. Årsberättelse 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Programnämnden föreslår Kommunstyrelsen att budget för
fastighetsinvesteringar motsvarande 6 800 tkr överförs till Markenheten
inom programområde Samhällsbyggnad, för flytt av hus i enskilt läge.
4. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av ekonomiska driftresultat i enlighet med gällande
spelregler för resultatöverföring.
5. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av intraprenadernas överskott med i enlighet med gällande
spelregler.
6. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av inventarieanslag i enlighet med önskemål i tabellen i
avsnitt 3.4. motsvarande 20,3 mnkr.
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Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Anders Brandén (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut till
beslutspunkt 1-6, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden finner därefter att nämnden beviljar Anders Brandéns (M) och
Karolina Wallströms (L) respektive yrkanden om att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer årsberättelseför 2018.
2. Årsberättelse 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Programnämnden föreslår Kommunstyrelsen att budget för
fastighetsinvesteringar motsvarande 6 800 tkr överförs till Markenheten
inom programområde Samhällsbyggnad, för flytt av hus i enskilt läge.
4. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av ekonomiska driftresultat i enlighet med gällande
spelregler för resultatöverföring.
5. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av intraprenadernas överskott med i enlighet med gällande
spelregler.
6. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av inventarieanslag i enlighet med önskemål i tabellen i
avsnitt 3.4. motsvarande 20,3 mnkr.
7. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
8. Anders Brandén (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 24 Attestförteckning - Beslut
Ärendenummer: Sov 157/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I redovisningslagen (KRL) förutsätts den ekonomiska redovisningen ske enligt
god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll upprättas i
kommunen. Kommunen ska kännetecknas av god affärssed och god
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betalningsmoral.
I kommunens Redovisningsriktlinje nr 11, Attester, regleras ansvar och rutiner
för den intern kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett
helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla
en aktuell förteckning över utsedda attestanter.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika
konsekvenser utifrån perspektivet genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-02-11
Attestförteckning 2019
Bilaga Attestinstruktion
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR
inom programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår
delegeras till programdirektör.
3. De föreslagna attestanterna fastställs för 2019.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 25 Årlig uppräkning av ersättningsnivå för
servicetjänster, omvårdnadstjänster och tjänster inom
daglig verksamhet 2019 - Beslut
Ärendenummer: Sov 159/2019
Handläggare: Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning

Enligt förfrågningsunderlagen för service-, omvårdnadstjänster, mattjänst samt
tjänster inom daglig verksamhet kan Programnämnd social välfärd ta beslut om
en årlig justering av ersättning till utförare inom respektive område.
Ersättningsnivåerna för omvårdnadstjänster för kommunal utförare föreslås bli
420 kr per timme för ersättning till tätort samt 477 kronor per timme för
ersättning till förort/landsbygd från och med 1 april. Ersättningen för
omvårdnadsvak föreslås bli 345 kr/tim.
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Ersättningsnivåerna för servicetjänster för kommunal utförare föreslås bli 387
kr per timme för ersättning till tätort samt 432 kronor per timme för ersättning
till förort/glesbygd från och med 1 april 2019. Den totala höjningen motsvarar
2,6 procent inom tätort och förort/landsbygd.
För ersättningarna avseende tjänster inom daglig verksamhet föreslås en
höjning med 1,7 procent.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-02-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom tätort justeras till 420
(kommunal) samt 423 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller
från och med 1 april 2019.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom förort/landsort justeras
till 477 (kommunal) samt 483 (extern) kronor per timme.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2019.
3. Omvårdnadsvak justeras till 345 kronor per timme (kommunal) och
347 kronor per timme (extern). Prisjusteringen gäller från och med 1
april 2019.
4. Ersättningsnivån för servicetjänster inom tätort justeras till 387
(kommunal) samt 390 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller
från och med 1 april 2019.
5. Ersättningsnivån för servicetjänster inom förort/landsort justeras till
432 (kommunal) samt 441 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen
gäller från och med 1 april 2019.
6. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
förslag. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2019.
7. Ersättningsnivån för tillagning och distribution av mattjänst föreslås att
ligga kvar på samma nivå som tidigare.
8. Kostnadsökningen för omvårdsinsatser finansieras via medel från den
årliga lönekompensation som hör till den del av hemvården och daglig
verksamhet som är konkurrensutsatt. Medel finns redan avsatta för
detta ändamål under Programnämnd social välfärd.

6 (15)

ÖREBRO

Protokoll

Ersättningsökningen för serviceinsatser ökas via indexkompensationer
från Kommunstyrelsen.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar avslag till beslutspunkt 6 till förmån för att
uppräkningen ska ske utan hänsyn till effektiviseringskrav.
David Larsson (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 7 till förmån för
Sverigedemokraternas egna budget.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut till
beslutspunkt 1-5 och 7-8, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslutpunkt 6, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Karolina Wallströms (L) yrkande
om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för
att uppräkningen ska ske utan hänsyn till effektivisteringskrav. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslutpunkt 7, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och David Larssons (SD) yrkande om
avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för
Sverigedemokraternas egen budget. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att programnämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom tätort justeras till 420
(kommunal) samt 423 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller
från och med 1 april 2019.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom förort/landsort justeras
till 477 (kommunal) samt 483 (extern) kronor per timme.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2019.
3. Omvårdnadsvak justeras till 345 kronor per timme (kommunal) och
347 kronor per timme (extern). Prisjusteringen gäller från och med 1
april 2019.
4. Ersättningsnivån för servicetjänster inom tätort justeras till 387
(kommunal) samt 390 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller
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från och med 1 april 2019.
5. Ersättningsnivån för servicetjänster inom förort/landsort justeras till
432 (kommunal) samt 441 (extern) kronor per timme. Prisjusteringen
gäller från och med 1 april 2019.
6. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
förslag. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2019.
7. Ersättningsnivån för tillagning och distribution av mattjänst föreslås att
ligga kvar på samma nivå som tidigare.
8. Kostnadsökningen för omvårdsinsatser finansieras via medel från den
årliga lönekompensation som hör till den del av hemvården och daglig
verksamhet som är konkurrensutsatt. Medel finns redan avsatta för
detta ändamål under Programnämnd social välfärd.
Ersättningsökningen för serviceinsatser ökas via indexkompensationer
från Kommunstyrelsen.
Reservation

Karolina Wallström (L) och Dennis Junge (L) reserverar sig mot beslutet i
beslutspunkt 6 till förmån för Karolinas yrkande om att uppräkningen ska ske
utan hänsyn till effektiviseringskrav.
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 7 till förmån för
eget yrkande om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån
till Sverigedemokraternas egen budget.

§ 26 Ändringar i förfrågningsunderlag och avtal avseende
LOV-tjänsterna service och mattjänst samt ändringar i
omvårdnadsavtal - Beredning
Ärendenummer: Sov 189/2019
Handläggare: Sandra Ressem
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har sedan 2009 valfrihetssystem enligt LOV. De krav som
ställs på sökande inom valfrihetssystemet regleras i förfrågningsunderlag. Dessa
krav förs sedan in i det avtal som tecknas med utförare. Kraven i
förfrågningsunderlagen och tillika avtalen kan, av Programnämnd social
välfärd, revideras vid behov. Revidering möjliggör anpassning till ny
lagstiftning och nya politiska mål.
De ändringar som föreslås är förtydliganden och revideringar som identifierats
inom ramen för Enheten för uppföljningsarbete med kontrollfunktion samt
utifrån ansöknings- och uppföljningsprocessen, men även utifrån aktuell
lagstiftning och förändrade förutsättningar. Ändringarna syftar till att tydliggöra
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de krav som ställs på utförare samt för att säkerställa att tjänstemottagare får
beviljade insatser utförda enligt beslut och av god kvalitet i enlighet med de
krav som ställs på utförare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-02-28
Avtal omvårdnad 2019-02-26
Förfrågningsunderlag mattjänst, 2019-02-27
Förfrågningsunderlag service, 2019-02-27
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 27 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2018
Ärendenummer: Sov 137/2019
Handläggare: Jenny Ericsson, Anna-Karin Almgren
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ Soci-altjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till
funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma lagar,
utdö-mas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10
tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information till
programnämnden.
Beslutsunderlag

Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader kvartal 4, 2018
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 28 Svar på motion om kvalitetsuppföljning av äldres
matlådor
Ärendenummer: Sov 17/2019
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

David Larsson (SD) lämnade vid Kommunfullmäktige den 12 december 2018
in remissen ”Kvalitetsuppföljning av äldres matlådor” som remitterats till
Programnämnd social välfärd för svar.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige på lunchrasten under ett av sina
sammanträden erbjuds typiska matlådor från kommunens kosttjänst.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion ”Kvalitetsuppföljning av äldres matlådor”, David Larsson (SD)
Svar på motion, 2019-01-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för behandling.
Yrkande

David Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive David Larssons (M)
yrkande om bifall till motionen.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för behandling.
Reservation

David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till motionen.

§ 29 Ändring av delegationsordning gällande
personuppgiftsincidenter - Beslut
Ärendenummer: Sov 176/2019
Handläggare: Amanda Kristoffersson
Ärendebeskrivning

Beslut enligt artiklarna 12.5, 15-21 EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som
har meddelats av en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig får
överklagas till förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Den
personuppgiftsansvarige (d.v.s. nämnden) kan därför utse någon tjänsteperson
som har rätt att via delegation fatta sådana beslut. Rätten att överklaga
omfattar således beslut som en personuppgiftsansvarig myndighet fattat med
anledning av att en registrerad utövar sina rättigheter enligt GDPR.
Därutöver behöver nämnden i egenskap av personuppgiftsansvarig besluta om
vissa åtgärder ska eller inte ska vidtas i enlighet med skyldigheter som åvilar
den personuppgiftsansvarige enligt GDPR såsom att t.ex. fatta beslut om en
personuppgiftsincident ska eller inte ska anmälas till Datainspektionen m.m.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-07
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärds delegationsförteckning revideras med följande
tillägg:
1. Programdirektör får besluta att ta ut en avgift (som
Kommunfullmäktige beslutar om) som täcker de administrativa
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran i enlighet med artikel
12.5 a-b GDPR.
Programdirektör får fatta beslut gällande den registrerades rätt till
tillgång av personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR.
Programdirektör får fatta beslut gällande den enskildes rätt till rättelse i
enlighet med artikel 16 GDPR.
Programdirektör får fatta beslut gällande den enskildes rätt till radering
i enlighet med artikel 17 GDPR.
Programdirektör får fatta beslut gällande den enskildes rätt till
begränsning av behandling i enlighet med artikel 18 GDPR.
Programdirektör får fatta beslut gällande den enskildes rätt till
dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR.
Programdirektör får fatta beslut gällande den enskildes rätt att göra
invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR.
Programdirektör får fatta beslut om information gällande en
personuppgiftsincident ska lämnas till den registrerade eller ej i enlighet
med artikel 34 GDPR.
Programdirektör får utföra en konsekvensbedömning avseende
dataskydd i enlighet med artikel 35 GDPR.
Programdirektör får besluta om tillsynsmyndigheten ska samrådas eller
ej i enlighet med artikel 36 GDPR.

Beslut

Programnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 30 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Örebro Dövas
ungdomsklubb
Ärendenummer: Sov 776/2018
Ärendebeskrivning

Örebro dövas ungdomsklubb har i nuläget inte föreningsbidrag, men beviljades
2017 ett ettårigt utvecklingsstöd om 50 000 kronor som bland annat skulle
användas till föreningens 50-årsjubileum.
Föreningen har nu ansökt om ettårigt utvecklingsstöd igen om 50 000
kronor som bland annat ska gå till olika aktiviteter, hyra av lokal och att
utveckla det ideella arbetet i föreningen.
Johanna Blomberg och Niclas Mauritsson från Örebro Dövas ungdomsklubb
träffar Föreningsutskottet.
Beslutsunderlag

Ansökan
Redogörelse
Verksamhetsberättelse
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Årsmötesprotokoll
Årsredovisning
Stadgar
Budget
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Örebro Dövas ungdomsklubb beviljas 50 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd. Användningen av utvecklingsstödet återredovisas till
Föreningsutskottet 2020.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 31 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 102/2019
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 22 februari 2019.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 32 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 103/2019
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.

13 (15)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 100/2019
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
Sista datum att ansöka om tillstånd från IVO för serviceutförare har nu
passerats och ett antal utförare har inte ansökt om tillstånd från IVO. De
utförare som inte ansökt kommer att avslutas.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 34 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 101/2019
Ärendebeskrivning

Muntlig information från ordföranden.
Frälsningsarmén har valt att inte förlänga avtalet för Gnistan.
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med själva övergången av verksamheten
tillbaka till kommunal drift. Lokalfrågan har inte lösts ännu.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
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ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 35 Rapport utskrivningsklara - information
Ärendenummer: Sov 335/2017
Handläggare: Maria Holmberg
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om läget och kommunens arbete
med utskrivningsklara från slutenvården.
Sedan den 1 januari 2018 har vi en ny Betalningsansvarslag som heter Lag om
samverkan vid utskrivning från slutenvården. Från att betalningsansvar efter fem
dagar enligt den gamla lagen måste hemtagning ske tre dagar efter utskrivning
från slutenvården. Kostanden för kommunen blir annars 7800 kronor per dygn
och person. 2014 uppgick kostnaden betalningsansvaret till 17,4 miljoner
kronor och då var kostnaden per dag och person 4500 kronor enligt gamla
lagen.
Sedan 2018 har Örebro kommun legat klart under ett genomsnitt på tre dagar
och har som högst varit uppe i 2,4 dagar i genomsnitt under en kort period.
2014 inledde Örebro kommun ett hårt arbete för att minska antalet dygn med
betalningsansvar och genomförde 2014-2015 projektet "Sammanhållen
korttidsvård" vilket ledde fram till flera förändringar. Utifrån resultatet
från projektet har arbetet fortsatt för att förbereda kommunen för den nya
lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården.
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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Särskilt yttrande
Ärende: Årsberättelse 2018
Ärendenummer: SOV 156/2019

Programnämnd Sov
Örebro kommun
2019-02-07

Örebro behöver en välfärd att lita på
Kommunens kärnuppgift är att tillhandahålla välfärd till örebroarna. Välfärd handlar i
grunden om trygghet. När människor av olika anledningar hamnar i situationer som
de inte klarar av på egen hand behöver kommunens skyddsnät fånga upp dem. Alla
ska få akut hjälp men även ett långsiktigt stöd.
Moderaterna har sedan tidigare uppmärksammat de många bristerna inom den
kommunala äldreomsorgen i Örebro. Det krävs en omfattande översyn av
verksamheten för att få bukt med problemen. Reformeringen kommer att vara lång
och arbetskrävande, men redan idag kan kommunen genomföra ett antal åtgärder för
att skapa en tryggare och bättre vardag för de örebroare som nyttjar hemtjänsten i
kommunal regi, eller som bor på ett av kommunens äldreboenden.
Örebroarna förtjänar en välfärd att lita på.
För Moderaternas grupp i programnämnd social välfärd
Emelie Jaxell (M)
Anders Branden (M)
Ann Katrine Jondelius (M)

