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Johan Qvist, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Karolina Wallström (L), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare

2 (21)

ÖREBRO

Protokoll

§ 66 Förlängning av beslutet om habiliteringsersättning vid
Covid-19 - beslut
Ärendenummer: Sov 333/2020
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd fattade den 29 april 2020 ett beslut gällande
utbetalning av habiliteringsersättning, som annars uteblivit med anledning av
Covid-19. Beslutet var tidsbegränsat till den 31 maj 2020, nu föreslås en
förlängning till och med den 30 september 2020.
Habiliteringsersättning betalas ut till personer som deltar i daglig verksamhet
och är helt beroende av deltagande, det finns exempelvis inte sjukersättning.
Inkomsten från habiliteringsersättning har stor betydelse för deltagarnas
ekonomi och inkomstbortfall får stor effekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Beslutet om habiliteringsersättning förlängs till och med den 30 september
2020.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 67 Lokal- och bostadsförsörjningsplan med
investeringsprogram - beslut
Ärendenummer: Sov 208/2020
Handläggare: Birgitta Palmér, Maria Schultz, Helena Hasslert
Ärendebeskrivning

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. Varje år ska programnämnden, som en del av dess budget- och
verksamhetsplanering, fastställa en lokal- och bostadsförsörjningsplan.
Platsprognosen för vård- och omsorgsplatser visar att det finns ett behov av att
bygga ut antalet platser på vård- och omsorgsboenden, framför allt inom
spannet två till åtta år från nu. Behovet av nya platser i grupp- och
servicebostäder är fortfarande omfattande. För den kommande fyraårsperioden
behöver det byggas minst två grupp- eller servicebostäder per år, helst ännu
fler.

3 (21)

ÖREBRO

Protokoll

För att säkra tryggheten på vård- och omsorgsboenden och grupp- och
servicebostäder pågår inom programområdet en omfattande utbyggnad av
brandskyddsåtgärder. Inom socialnämndens verksamheter behöver en
utveckling av boendekedjor och alternativa boendelösningar ske, där en del är
det fortsatta samarbetet med de kommunala fastighetsbolagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-23
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2021-2024 med framåtblick 2025 - 2028
Investeringsplan med bedömning för åren 2021 - 2024 samt revidering 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Investeringsplan med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 2021-2024 med
revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2020 och bedömning för år
2021- 2024 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt bedömda driftskostnadsökningar i
ekonomiskt underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad på vård- och omsorgsboenden enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av tre gruppbostäder 2022 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
på punkt 1 till förmån för Moderaternas egen budget, och bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag på punkt 2, 3 och 4.
David Larsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
på punkt 1 till förmån för Sverigedemokraternas egen budget, och bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag på punkt 2, 3 och 4.
Proposition

Ordförande Karolina Wallström (L) finner att det finns två förslag till beslut
avseende beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens
förslag respektive Emelie Jaxells (M) och David Larssons (SD) avslagsyrkanden
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till förmån för respektive partis budget. Ordföranden ställer dessa mot
varandra och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till
beslutspunkterna 2, 3 och 4, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens
förslag, och att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd social välfärd bifaller detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Investeringsplan med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 2021-2024 med
revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2020 och bedömning för år
2021- 2024 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt bedömda driftskostnadsökningar i
ekonomiskt underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad på vård- och omsorgsboenden enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av tre gruppbostäder 2022 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
5. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Reservation

Emelie Jaxell (M) och Anders Brandén (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om avslag på beslutspunkt 1 till förmån för
Moderaternas egen budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag på beslutspunkt 1 till förmån för Sverigedemokraternas
egen budget.

§ 68 Rekvirering av statsbidrag för äldreomsorg - teknik,
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus - beslut
Ärendenummer: Sov 205/2020
Handläggare: Birgitta Palmér, Elisabeth Miles
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Ärendebeskrivning

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala 200 000 000 kr i
enlighet med ett regeringsbeslut om en överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om äldreomsorg - teknik, kvalitet
och effektivitet med den äldre i fokus. Satsningen kommer att fortgå under
2020-2022 under förutsättning att riksdagen beslutar enligt regeringens
budgetproposition för åren 2021 och 2022.
Örebro kommun har möjlighet att rekvirera 2 048 273 kr, rekvirering bör ske
före den 1 oktober 2020 och en ekonomisk redovisning för kalenderåret som
visar hur medlen använts ska lämnas till Kammarkollegiet senast 31 mars 2021.
För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver
äldreomsorgen utvecklas genom att ta tillvara potentialen i att använda tekniska
lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. För att
uppnå goda resultat på området behövs större samverkan mellan staten och
kommunerna.
Överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med
den äldre i fokus syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att
verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-20
Handling "Utbetalning av medel för överenskommelsen mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg teknik kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus"
Handling "Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om äldreomsorg -teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i
fokus"
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. 2 048 273 kr rekvieraras från Kammarkollegiet.
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela medlen.
3. Programdirektören får i uppdrag att återkomma till programnämnden och
redovisa hur medlen har använts i verksamheten.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 69 Ombudgetering maj 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 380/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Enligt uppdrag från ekonomidirektören och kommundirektören ska en
ombudgetering ske för att finansiera den riskinventering, som utförs av
Säkerhetsavdelningen, samt för en kommunikatör i beredskap.
”Kommunikatör i beredskap”, är en ny tjänst från och med hösten 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-04
Tilläggsanslag och budgetar 2020, Ks 1625/2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut, fastställs
budgetramarna för driftsnämnderna inom programområde Social välfärd enligt
underlag i tjänsteskrivelsen.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt att Kommunstyrelsen återtar ärendet för att se över
finansieringen.
Karolina Wallström (L) yrkar att få lämna en protokollsanteckning om att
Liberalerna avstår från att delta i beslutet med hänvisning till sitt yrkande i
Kommunstyrelsen den 5 maj 2020, och att Kommunstyrelseförvaltningen och
säkerhetsavdelningen bör finansiera riskinventering och kommunikatör i
beredskap inom egen ram.
Proposition

Ordförande Karolina Wallström (L) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att Kommunstyrelsen återtar ärendet för att se över finansieringen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
social välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden sitt eget yrkande om att få lämna en
protokollsanteckning under proposition och finner att Programnämnd social
välfärd bifaller detta.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut, fastställs
budgetramarna för driftsnämnderna inom programområde Social välfärd enligt
underlag i tjänsteskrivelsen.
Det antecknas till protokollet att Karolina Wallström (L) och Dennis Junge (L)
avstår från att delta i beslutet med hänvisning till sitt yrkande i
Kommunstyrelsen den 5 maj 2020, och att Kommunstyrelseförvaltningen och
säkerhetsavdelningen bör finansiera riskinventering och kommunikatör i
beredskap inom egen ram.
Reservation

Martha Wicklund (V) och Faisa Maxamed (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att Kommunstyrelsen återtar ärendet för att se över finansieringen.

§ 70 Delårsrapport med prognos 1 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 283/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är ytterst svårt att bedöma i
nuläget. Vad kommande veckor och månader för med sig, när det gäller
smittspridningen liksom när det gäller olika typer av åtgärder för att bromsa
förloppet, är ovisst. Likaså är det osäkert vilka positiva ekonomiska effekter
som kan väntas av de olika typer av åtgärder som nu verkställs i kommunen
och av andra aktörer. För att få en gemensam bild av läget har vi i denna
Delårsrapport med prognos 1 gjort ett antal kommungemensamma antaganden
att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till
den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 1 för
2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget exklusive
merkostnader för Covid-19 ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att
en budget i balans nås. Vidtagna och planerade åtgärder ska redovisas till
programnämnden senast 1 oktober 2020.
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4. Hemvårdsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för att
uppnå en ekonomi i balans.
5. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta följa den ekonomiska
utvecklingen för programnämndens egna ekonomi.
6. Programdirektören får i uppdrag att följa merkostnader för Covid-19 för
programområdet för att under hösten söka statsbidrag hos Socialstyrelsen till
följd av Covid-19.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut på beslutspunkterna 3 och 4. Martha Wicklund yrkar bifall till
punkterna 5 och 6 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Emelie Jaxell (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Karolina Wallström (L) finner att det endast finns ett förslag till
beslut på beslutspunkterna 1, 2, 5 och 6, det vill säga bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, och att Programnämnd social
välfärd beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut på
beslutspunkterna 3 och 4, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag samt Martha Wicklunds (V) yrkande om avslag. Ordföranden
ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd social välfärd beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Emelie Jaxells (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd social välfärd bifaller detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 1 för
2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget exklusive
merkostnader för Covid-19 ges i uppdrag att aktivt arbeta med åtgärder så att
en budget i balans nås. Vidtagna och planerade åtgärder ska redovisas till
programnämnden senast 1 oktober 2020.
4. Hemvårdsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för
Strukturförändringsprogrammet fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för att
uppnå en ekonomi i balans.
5. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta följa den ekonomiska
utvecklingen för programnämndens egna ekonomi.
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6. Programdirektören får i uppdrag att följa merkostnader för Covid-19 för
programområdet för att under hösten söka statsbidrag hos Socialstyrelsen till
följd av Covid-19.
7. Emelie Jaxell (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) och Faisa Maxamed (V) deltar inte i beslutet avseende
beslutspunkterna 1-2.
Reservation

Martha Wicklund (V) och Faisa Maxamed (V) reserverar sig mot beslutet på
beslutspunkterna 3 och 4 till förmån för eget yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 71 Remiss - Framtidens teknik i omsorgens tjänst, SOU
2020:14 - beslut
Ärendenummer: Sov 268/2020
Handläggare: Elisabeth Miles
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över
betänkandet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”, ett betänkande från
Statens Offentliga Utredningar (SOU). Utredningens uppdrag har varit att
identifiera varför digitaliseringen och användning av välfärdsteknik går
långsamt inom äldreomsorgen, trots att det finns flera lösningar som gynnar
den enskilda individens självständighet. Utredningen har sett över och
föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har
analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av
personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan,
nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och
förbättrade förutsättningar för personal. Utredningen föreslår dels ett antal
författningsändringar i patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt
socialtjänstlagen, i syfte att få en sammanhängande lagstiftning vad gäller
användning av välfärdsteknik hos personer med nedsatt beslutsförmåga.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2021.
Socialdepartementet vill ha svar på remissen senast den 14 augusti 2020.
Programnämnd social välfärd tillstyrker betänkandets förslag, men lämnar
några synpunkter på förslagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Förslag till yttrande, 2020-05-07
Framtidens teknik i omsorgens tjänst
Remissmissiv
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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.

§ 72 Inrättande av förvaltarenhet - beslut
Ärendenummer: Sov 1081/2019
Handläggare: Annelie Lahall
Ärendebeskrivning

Uppdraget som ställföreträdare har under senare år blivit alltmer komplicerat
då gruppen huvudmän med en mer komplex sammansatt problematik har ökat.
Detta har medfört att det blivit allt svårare för överförmyndarnämnden att leva
upp till sitt lagstadgade uppdrag att rekrytera och föreslå ställföreträdare i de
ärenden där det finns behov. En allvarlig följd blir att det finns personer i
kommunen som riskerar att inte få den hjälp de har behov av och rätt till inom
rimlig tid.
Mot bakgrund av detta tillsatte Programnämnd social välfärd i början av 2019
en utredning i syfte att se över förutsättningarna för ett inrättande av en
förvaltarenhet i Örebro kommun. En enhet med anställda kommunala
tjänstemän som inom ramen för sin anställning åtar sig de mest svåra och
komplicerade förvaltarskapsärendena.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-17
Rapport ”Förslag Förvaltarenhet Örebro”
Rapport ”Redogörelse Förvaltarenhet”
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut om inrättandet av en
förvaltarenhet.
2. Kommunstyrelsen föreslås utreda under vilken nämnd förvaltarenheten
organisatoriskt ska inrättas och ta med finansiering av enheten i kommande
budgetarbete.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 73 Riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning inom
social välfärd - beslut
Ärendenummer: Sov 215/2020
Handläggare: Sofia Karlsson
Ärendebeskrivning

Bakgrunden till de föreslagna förändringarna är nuvarande
uppföljningsprocess, arbetet med kontrollfunktionen samt revidering av de
förfrågningsunderlag och överenskommelser som har genomförts inom flera
tjänsteområden
I den nya riktlinjen har vi belyst vikten av att grundprinciperna genomsyrar alla
processer som hanteras av ansvarig enhet. Detta för att uppföljningen ska ge
avsedd effekt. Utöver grundprinciperna beskrivs även andra förutsättningar
som är viktiga incitament vid avtals- och verksamhetsuppföljning.
Riktlinjen tydliggör verksamhetsuppföljning inom flera tjänsteområden än
konkurrensutsatta verksamheter inom social välfärd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-22
Riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning – inom Social välfärd antas.
Nämndens behandling

Ett redaktionellt fel i förslaget till riktlinje uppmärksammas; lagrummen som
anges är inaktuella. Programnämnd social välfärd enas om att revidera riktlinjen
så att lagrummen blir aktuella.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Reviderad riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning – inom Social
välfärd antas.
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§ 74 Ansökan om finansiering av boende för
ensamkommande ungdomar som genomför
gymnasiestudier i Örebro - Örebro stadsmission - beslut
Ärendenummer: Sov 372/2020
Ärendebeskrivning

Örebro Stadsmission (Stadsmissionen) har inkommit med en ansökan till
Programnämnd social välfärd om 1 150 000 kr för att bedriva boende och
insatser för ensamkommande ungdomar.
Stadsmissionen har sedan 2018 bedrivit ett EBO (eget boende) för
ensamkommande ungdomar som genomför gymnasiestudier i Örebro.
Boendet har omfattat 24-35 ungdomar och haft en kö på 10-15 ungdomar i
akut behov av boende.
Det nuvarande projektet kommer att fokusera på 22 ungdomar som får plats
att bo i Stadsmissionens lokaler på Vasastrand 7. I mån av tid kommer
Stadsmissionen även att erbjuda stöd till ungdomar som inte bor på boendet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-03
Örebro Stadsmission, Ansökan om finansiering av boende och insatser för
ensamkommande
Örebro Stadsmission, Stadgar
Örebro Stadsmission, Årsredovisning för räkenskapsåret 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Örebro Stadsmission beviljas 1 000 000 kr för att bedriva eget boende och
insatser till ensamkommande ungdomar som bedriver gymnasiestudier från maj
2020 till och med juni 2021.
Yrkande

Emelie Jaxell (M) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
att ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
David Larsson (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande Karolina Wallström (L) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Emelie Jaxells
(M) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd
social välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Därefter ställer ordföranden David Larssons (SD) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Programnämnd social välfärd bifaller detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Örebro Stadsmission beviljas 1 000 000 kr för att bedriva eget boende och
insatser till ensamkommande ungdomar som bedriver gymnasiestudier från maj
2020 till och med juni 2021.
2. David Larsson (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Emelie Jaxell (M) och Anders Brandén (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 75 Förlängning av insatsen inköp utan biståndsbeslut beslut
Ärendenummer: Sov 256/2020
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Med anledning av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten gått ut med
rekommendationer att äldre över 70 år ska stanna hemma och undvika sociala
kontakter för att hålla sig friska och avlasta sjukvården. Det kan innebära att
äldre människor behöver ytterligare stöd från samhället. De kan till exempel få
problem att göra nödvändiga inköp av mat och andra viktiga varor utan att
utsätta sig för smittorisk.
Kommunfullmäktige beslutade 24 mars 2020, § 76 att inrätta insatsen inköp
utan biståndsbeslut till personer över 70 år till och med 31 juni 2020. Eftersom
Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar äldre att undvika sociala
kontakter föreslås att insatsen förlängs till 31 december 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Insatsen om hjälp till inköp för personer över 70 år enligt Lag (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter förlängs till och med 31 december 2020.
2. Kommunfullmäktige ger Programnämnd social välfärd uppdraget att avsluta
insatsen tidigare om programnämnden gör bedömningen att insatsen inte
längre behövs.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 76 Finansiering av Bryggan - Information
Ärendenummer: Sov 398/2020
Handläggare: Patrik Jonsson, Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning

Satsningen Bryggan, en förvaltningsöverskridande kommunal verksamhet,
förslogs och beviljades 12,2 miljoner kronor för genomförande från och med
våren 2017 och tre år framåt. Verksamheten syftar till att erbjuda elever ett
sammansatt stöd i form av behandling i kombination med individuellt
anpassad skolundervisning, samt ge elevernas familjer stöd och behandling i att
utveckla strategier för att stimulera till en ökad skolnärvaro. Ett team bestående
av familjebehandlare, pedagoger och fritidspedagog har erbjudit elever och
deras familjer stöd.
Beslutsunderlag

Slutrapport Bryggan
Powerpoint
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 77 Remiss - Gångstrategi för Örebro kommun beredning
Ärendenummer: Sov 292/2020
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad ger nu möjlighet att lämna synpunkter på
förslag till ny gångstrategi. Syftet med den nya gångstrategin är att beskriva mål
och ställningstaganden samt peka ut prioriterade insatsområden för att stärka
gång som transportmedel. Örebro kommun ska arbeta för gångvänlighet
genom att planera för korta avstånd mellan målpunkterna och skapa ett
sammanhängande gångnät med god orienterbarhet, framkomlighet,
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tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Gångmiljöerna ska dessutom vara
attraktiva att vistas i.
I gångstrategin beskrivs strategiska inriktningar för gångvänlig planering samt
utgångspunkter inom åtgärdsområden för att förbättra gångnätet.
Programnämnd social välfärd ställer sig positiv till förslaget men lämnar några
synpunkter.
Remissperioden pågår från 3 april 2020 till och med den 30 september 2020.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde. Ärendet återkommer till
programnämnden för beslut den 3 september 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till nämnd, 2020-05-15
Yttrande, 2020-05-15
Tjänsteskrivelse med bilagd sändlista, 2020-03-20
Gångstrategi för Örebro kommun, remissversion april 2020
Gångstrategi för Örebro kommun, underlagsrapport
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 78 Remiss - Översyn av yrket personlig assistent SOU
2020:01, dnr S2020/00202/SOF - beredning
Ärendenummer: Sov 267/2020
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över
betänkandet ”Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som
förtjänar bra villkor” (SOU 2020:1).
Utredningen har sett över yrket personlig assistent. I uppdraget har ingått att
undersöka hur arbetsförhållandena ser ut för personliga assistenter hos
arbetsgivare i olika sektorer. Utredningen har också undersökt vilka
arbetsuppgifter som kan ingå i yrket personlig assistent och hur behoven av
kompetens tillgodoses. Vid eventuella behov har utredningen också haft i
uppdrag att föreslå åtgärder för att säkerställa goda arbetsförhållanden för
personliga assistenter. Detta samtidigt som assistansberättigades
självbestämmanderätt och integritet respekteras.
Socialdepartementet vill ha svar på remissen senast den 23 juni 2020.
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Programnämnd social välfärd tillstyrker betänkandets förslag, men lämnar
några synpunkter på förslagen.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-18
Yttrande, 2020-05-18
Remissmissiv ”Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som
förtjänar bra villkor (SOU 2020:1)"
Betänkande " Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som
förtjänar bra villkor (SOU 2020:1)”
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
2. Programnämnd social välfärd ger ordförande John Johansson (S) mandat att
fatta ett ordförandebeslut, då svarstiden avslutas innan nästa
nämndsammanträde.

§ 79 Rapport ej verkställda beslut. Kvartal 1 2020 information
Ärendenummer: Sov 389/2020
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och funktionsstöd.
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
utdömas 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.
Beslutsunderlag

Sammanställning Ej verkställda beslut kvartal 1 2020, Sol och LSS
Statistikrapport kvartal 1 2020, Sol och LSS. 2020-05-11
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Rapporten läggs till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Programnämnd social välfärd:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 80 Information om covid-19
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Anders Hedåberg delger Programnämnd social välfärd nulägesinformation från
verksamheten gällande covid-19.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 81 Ansökan om finansiering av Örebro Stadsmissions
dagverksamhet Porten - beslut
Ärendenummer: Sov 424/2020
Ärendebeskrivning

Porten är Örebro Stadsmissions (Stadsmissionen) dagverksamhet för hemlösa
och personer i aktivt missbruk. I vanliga fall trappar Porten ned sin verksamhet
under sommaren. Men till följd av covid-19 har ett väsentligt ökat tryck på
verksamheten identifierats. Detta på grund av att andra dagverksamheter för
målgruppen stängts ned som en konsekvens av covid-19. Målgruppen är även
att betrakta som en riskgrupp och av denna anledning är det viktigt med
tillgång till vila, näring och hygien i vardagen.
Stadsmissionen ska upprätta ett korttidsboende tillsammans med
Förvaltningen för sociala insatser och Region Örebro län, vilket innebär att
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Stadsmissionen står i beredskap för kommande fall av covid-19, något som
underlättas om Portens verksamhet inte behöver reduceras under sommaren.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-05-27
Ansökan, Örebro Stadsmission
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Örebro Stadsmission beviljas en finansiering om 100 000 kr för att
upprätthålla verksamheten under perioden 1 juli 2020 till och med 31 augusti
2020.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

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

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 83 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 105/2020
Ärendebeskrivning

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

Sammanställning av delegationsbeslut april 2020 - maj 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.

§ 84 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 101/2020
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet. Programdirektören Patrik Jonsson har
ingen särskild information att delge programnämnden vid dagens sammanträde
Beslutsunderlag

Muntlig information.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 85 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 102/2020
Handläggare: Karolina Wallström (L)
Ärendebeskrivning

Ordförande Karolina Wallström (L) informerar om att digitala rutiner rörande
digitala sammanträden kommer att spridas under morgondagen (29/5) och
att fyra stycken ledamöter kan tjänstgöra via länk.
Beslutsunderlag

- Muntlig information.
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.
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Reservation - <Ärendets Namn>

Orebro

Yrkande
Ärende: Lokal och bostadsförsörjningsplan med investeringsprogram
Ärendenummer: Sov 208/2020
Datum: 2020-05-28

Vi har visionen om en lugn och trygg stad som till så stor del som möjligt byggs utefter en effektiv logistik,
med respekt för stadens kulturvärden och som i hög utsträckning lyssnar till folkets och de lokala
företagens önskemål. Man kan bygga för att skapa ett behov eller för att tillfredsställa ett behov.
Skillnaden kan tyckas liten men i praktiken blir det en avgörande skillnad. Den ena varianten kanske
inte ens löser ett problem medan den andra alltid gör det. Lokal och bostadsförsörjningsplanen har
dessutom budgetmässiga konsekvenser varför jag yrkar:
Avslag på punkt 1 och bifall till punkterna 2, 3 och 4 till förmån för SD Örebros budget med tillhörande
investeringsprogram. I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation .

För sverigedemokraterna i Social välfärd:

David Larsson (SD)

Sverigedemokraterna Örebro kommun

Organisalionsnummer: 802450-----5730
Box 30000, 701 35. Örebro
Telefon: 0 19-21 55 38
E-post: orebro@sd.se

Sid. 1 (1)

Programnämnd Social välfärd

Örebro den 28 maj 2020

Särskilt yttrande

6. Lokal- och bostadsförsörjningsplan med
investeringsprogram - beslut
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att Örebro kommun har en långsiktig
plan för kommande lokalbehov, vi bifaller därför ärendet om att inrätta en
lokal- och bostadsförsörjningsplan 2021-2024. Vi anser dock att det, utöver
planen som föreslås, dessutom finns ett behov av att se över möjligheten att
ha en längre boendekedja för kommunens äldre invånare. I takt med att den
äldres behov förändras så bör även tillgången till bostäder så som
seniorbostäder och trygghetsbostäder innefattas i denna plan, på så vis får
kommunen en större bild av hur behovet ändras över tid. Samtidigt är det
oroväckande att differensen mellan det prognostiserade behovet och
planerade nybyggnationer är väldigt stor. Vi utgår ifrån att planen kommer
revideras framöver för att säkerställa att behovet av platser tillgodoses.

Martha Wicklund

Vänsterpartiet

Programnämnd Social välfä rd

Örebro den 28 maj 2020

Yrkande

8. Om budgetering maj 2020 - beslut
Programnämnd social välfärd har under många år haft problem med stora
ekonomiska underskott. Även om Vänsterpartiet generellt sett är positiva till
att tjänsten "kommunikatör i beredskap" finns inom kommunens verksamhet
samt att det är klokt att göra en Risk- och sårbarhetsanalys så ser vi inte hur en
ombudgetering från social välfärd är lösningen. Vi anser att frågan om hur
tjänsten ska finansieras borde ha setts över innan beslut om tjänsten fattades.
Även förra året när Programnämnd barn och utbildning tampades med stora
underskott så valde styrande partier Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna att göra en liknande ombudgetering för att täcka delar av
BoU:s underskott. Detta sätt att hantera kommunens ekonomi och budget är
både oansvarigt och ohållbart. Vänsterpartiet yrkar därför avslag på ärendet
samt att kommunstyrelsen återtar ärendet för att se över andra sätt att
finansiera tjänsten "kommunikatör i beredskap" samt för att ta fram en Risk
och sårbarhetsanalys.

Jag yrkar därmed:
Att

Ärendet avslås.

Att

Kommunstyrelsen återtar ärendet för att se över finansieringen.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

Programnämnd Social vä lfärd

Örebro den 28 maj 2020

Yrkande

9 Delårsrapport med prognos 1 2020 - beslut
Vänsterpartiet har för 2020 lagt ett eget budgetförslag som skiljer sig från
styrande partiers. Då beslutspunkterna gällande fastställande och
överlämnande av delårsrapporten är inte baserade på Vänsterpartiets budget
kan vi inte heller ta ansvar för det rådande ekonomiska läget eller ställa oss
bakom dem. Hade vår budget varit gällande hade delårsrapporten sett helt
annorlunda ut. Vi deltar därför inte i beslutet avseende punkt 1 och 2.
I Vänsterpartiets förslag till budget Ett Örebro För Alla så 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 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. Vi yrkar därför avslag på punkterna 3 och 4.
Covid 19 har medfört stora oväntade utgifter till följd av bland annat hög
sjukfrånvaro bland personal. Vi tycker därför det är en bra ide att söka
kompensation från staten där det är möjligt och yrkar därför bifall till
punkterna 5 och 6.

Med hänvisning till ovan yrkar vi:

Att

Punkt 1-2: deltar ej i beslut.

Att

Punkt 3-4: avslås

Att

Punkt 5-6: bifalles

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

M
Särskilt yttrande
Ärende: Delårsrapport med prognos 1 2020
Ärendenummer: SOV 283/2020

Programnämnd Sov
Örebro kommun
2020-05-028

Delårsrapport 1 med prognos
Programnämnd social välfärds verksamheter är på grund av pandemin hårt ansatt, och
kommer så vara så för överskådlig framtid.
Den ekonomiska prognos som presenteras i delårsrappmten är borträlmat Covid-19,
visar tyvälT att politiska prioriteringar och beslutade inte ger önskad effekt. Rapporten
visar att delar av beslutade effektiviseringar inte kan realiseras av förvaltningarna.
Inom programområdet finns endast en nämnd som inte visar på stora underskott. Det
är bekymmersamt.
Arbetet med strukturförändringsprogrammet visar på en ekonomisk positiv effekt
med 12 miljoner kronor (i prognos) men tyvärr är det inte tillräckligt för att nå en
budget i balans på utsatt tid. Socialnämnden gick in i 2020 med ett budgeterat
underskott. Underskottet beskrivs bero på en ökad kostnad för köp av extern
placering. Men det bör även betraktas utifrån ett stö1Te perspektiv. Den psykiska
ohälsan breder ut sig och sjunker allt lägre i åldrarna, och människor som redan är i
en utsatt position i samhället blir allt mer utsatta. Det är och kommer allt jämt bli en
utmaning för förvaltningen att klara sitt uppdrag och samtidigt hålla en budget i
balans.
Moderaterna har under flera år påpekat för de styrande pa1tierna vikten av tydliga
politiska prioriteringar för att klara kommunens kärnuppdrag. Det rådande läget med
en pågående pandemin kommer med all säkerhet att ytterligare vara en anledning för
de styrande partierna att värna vaije skattekrona.
Vaije individ har rätt att få de stöd hen är i behov av samt stöd att åte1ia funktioner
som stärker och skapar möjlighet till ett självständigt liv.
För Moderaternas grupp i programnämnd social välfärd
Emelie ,Taxell (M)
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Särskilt yttrande
Ärende: Ansökan om finansiering av boende för ensamkommande ungdomar som genomför gymnasiestudier i Örebro
Ärendenummer: Sov 372/2020
Datum: 2020-05-28

Gymnasieamnestin med den tillhörande nya gymnasielagen var redan på ritbordet ett orättvist, inhumant
och ogenomtänkt projekt. Det gav unika fördelar till en grupp som andra grupper i likvärdig situation inte
kunde ta del av. För det stora flertalet inom gymnasieamnestin innebär den nuvarande
kravformuleringen i första hand en utdragen utvisning, då det visat sig att försvinnande få personer klarat
av att leva upp till kraven.
Delegationen för migrationsstudier har i dokumentet Rapport och Policy Brief 2020:1 beskrivit att:
"Asylprocessen innehåller många olika spår och möjligheter som skickar signaler genom systemet att
ett nej inte alltid är ett nej. Spårbytesmöjligheten, inklusive möjligheter att överklaga spårbytet, erbjuder
en ny chans att få stanna och hör ihop med politikens mål om etablering på arbetsmarknaden. Signalen
från samhällets sida om att man får arbeta och då får en andra chans, skapar samtidigt en förväntan att
få stanna."
Det behövs tydlighet i hanteringen av ärendet inte bara från politiken på riksplanet utan också här i
kommunen. Det är ärligare att förbereda de som berörs av gymnasieamnestin på ett återvändande till
hemlandet - för det är vad det stora flertalet har att se fram emot - snarare än att bygga vidare på
drömmar som inte kommer att realiseras.
För att inte tala om alla lärare som ställts inför det svåra dilemmat det innebär att ge ärliga betyg som i
praktiken kan innebära utvisning - ett tungt ansvar som inte ska ligga hos lärare!
I vår budget har vi en post avsatt för ett återvandringscentrum. Sett till att den nu rådande pandemin
innebär verkställighetshinder för utvisningar och att Stadsmissionen kommer att arbeta med förbereda
flyktingarna för ett tryggt "återvändande till hemlandet" så ser vi att våra önskemål delvis blir uppfyllda.
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