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Lisa Hedbrant
Lina Axelsson

Planerare
Planerare

Paragraf 36–54

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 23 april 2019.

Anna Andersson (KD), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 april 2019.
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§ 36 Förfrågningsunderlag för nytt valfrihetssystem enligt
LOU - beredning
Ärendenummer: Sov 275/2019
Handläggare: Ingrid Magnusson
Ärendebeskrivning

Ärendet behandlas bakom stängda dörrar då ärendet rör
upphandlingsförfarande och presenterades muntligt.
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.

§ 37 Tilläggsanslag och ombudgeteringar april 2019 beslut
Ärendenummer: Sov 226/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I ärendet sammanfattas beslut i Kommunstyrelsen som avser överförda
resultat, drift, intraprenad, inventarieinvesteringar. Tilläggsanslag för hyror,
lönekompensation 2019, karensavdrag och IT-digital arbetsplats samt
ombudgeteringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-03-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd.
1. Fastställa budgetramen för programnämnden enligt underlag i
tjänsteskrivelsen punkt 1. Ombudgetering till förmån för
Programnämnd barn och utbildning.
2. Under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar erforderliga beslut
fastställa fördelad budgetram för programnämnden och per
driftsnämnd enligt underlag i tjänsteskrivelsen. Punkt 2,3 och 4.
Överfört resultat, tilläggsanslag och ombudgeteringar.
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Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till punkt 1 till förmån för Vänsterpartiets
omstruktureringsprogram.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag till punkt 1 och punkt 2 med hänvisning till att
majoriteten bör göra en grundlig översyn av det ekonomiska läget i kommunen
för att hitta genomförbara effektiviseringar som inte drabbar välfärden.
David Larsson (SD) yrkar avslag till Kommunstuyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till Sverigedemokraternas egen budget.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag till beslutspunkt 1.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden Anna Andersson (KD) finner att det finns fem förslag till beslut
till beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Emelie
Jaxells (M) avslagsyrkande med hänvisning till att majoriteten bör göra en
grundlig översyn av det ekonomiska läget i kommunen för att hitta
genomförbara effektiviseringar som inte drabbar välfärden, David Larssons
(SD) avslagsyrkande med hänvisning till egen budget och Karolina Wallströms
(L) avslagsyrkande.
Ordföranden behandlar förslagen var för sig och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag till beslutspunkt 2, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Martha Wicklunds (V) yrkande
om avslag till förmån för Vänsterpartiets omstruktureringsprogram, Emelie
Jaxells (M) avslagsyrkande med hänvisning till att majoriteten bör göra en
grundlig översyn av det ekonomiska läget i kommunen för att hitta
genomförbara effektiviseringar som inte drabbar välfärden och David Larssons
(SD) avslagsyrkande med hänvisning till Sverigedemokraternas egen budget.
Ordföranden behandlar förslagen var för sig och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Fastställa budgetramen för programnämnden enligt underlag i
tjänsteskrivelsen punkt 1. Ombudgetering till förmån för
Programnämnd barn och utbildning.
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2. Under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar erforderliga beslut
fastställa fördelad budgetram för programnämnden och per
driftsnämnd enligt underlag i tjänsteskrivelsen. Punkt 2,3 och 4.
Överfört resultat, tilläggsanslag och ombudgeteringar.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 1 till förmån
för sitt yrkande om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Vänsterpartiets omstruktureringsprogram.
Emelie Jaxell (M), Carl-Johan Wase (M) och Anders Brandén (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet i beslutspunkt 1 och 2 till förmån för Emelie Jaxells
(M) yrkande om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
hänvisning till att majoriteten bör göra en grundlig översyn av det ekonomiska
läget i kommunen för att hitta genomförbara effektiviseringar som inte drabbar
välfärden.
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag till förmån för Sverigedemokraternas egen budget.
Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 1 till förmån
för eget yrkande om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 38 Rekvirering av statsbidrag för att stärka insatserna för
barn och unga med psykisk ohälsa - beslut
Ärendenummer: Sov 138/2019
Handläggare: Birgitta Palmér, Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning

Kommunen har möjlighet att rekvirera statliga medel från Socialstyrelsen
avseende att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, 707 341
kr, för 2019. Programnämnden har att ta ställning till hur medlen ska användas
utifrån givna regelverk och på ett sätt som stödjer de politiska prioriterade
satsningarna.
Region Örebro län och Örebro kommun har kommit överens om att
tillsammans starta en Mini-Maria verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att medlen rekvireras och användas för att delfinansiera verksamheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-03-12
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Medel motsvarande 707 341 kr rekvireras från Socialstyrelsen för att
delfinansiera Mini-Maria verksamhet.
Yrkande

Niclas Persson (MP) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag då
förslaget inte redovisar hur det ställs mot övriga grupper inom Social välfärd.
Proposition

Ordföranden Anna Andersson (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Niclas Perssons
(MP) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag med
hänvisning till att förslaget inte redovisar hur det ställs mot övriga grupper
inom Social välfärd.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Medel motsvarande 707 341 kr rekvireras från Socialstyrelsen för att
delfinansiera Mini-Maria verksamhet.
Reservation

Niclas Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med hänvisning till att
förslaget inte redovisar hur det ställs mot övriga grupper inom Social välfärd.

§ 39 Rekvirering av stimulansmedel för att stärka
bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården - beslut
Ärendenummer: Sov 172/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Regeringen har under 2016 fattat beslut om en tre-årig (2016-2019) satsning för
att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Örebro
kommun tilldelas 2 546 427 kr för 2019. Medlen ska användas till att bemanna
socialkontoret i Vivalla och till familjehemsgruppen. Medlen har använts för
samma ändamål föregående år.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-03-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltingens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Medel rekvireras från Socialstyrelsen motsvarande 2 546 427 kr för att
bemanna socialkontoret i Vivalla och till familjehemgruppen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Förlängning av avtal gällande ekonomiskt stöd till
seniorbostäder - beslut
Ärendenummer: Sov 242/2019
Handläggare: Joel Larsson, Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd ger ett årligt bidrag till fastighetsägare som har
seniorbostäder och uppfyller programnämndens riktlinjer för ekonomiskt stöd
till seniorbostäder. Bidraget beviljas för en treårsperiod och innevarande period
slutar sista december 2019.
Programnämnd social välfärd föreslås ge Kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att se över nuvarande riktlinjer samt förlänga nuvarande period till
2020-08-31 för att ge utrymme till översyn av riktlinjerna.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Avtal med fastighetsägare gällande ekonomiskt stöd till seniorbostäder
förlängs till 2020-08-31.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att se över riktlinjerna för
ekonomiskt stöd till seniorbostäder.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 41 Ändringar i förfrågningsunderlag och avtal avseende
LOV-tjänsterna service och mattjänst samt ändringar i
omvårdnadsavtal - beslut
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
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:
- De föreslagna förändringarna i avtal och förfrågningsunderlag gällande
valfrihetssystem för service och mattjänst samt i omvårdnadsavtal antas.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 42 Förstudie för gruppbostad i Gällersta gryt - beslut
Ärendenummer: Sov 249/2018
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd beslutade den 2018-05-31 att
Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med ÖrebroBostäder AB teckna
förstudieavtal avseende en gruppbostad i Gällersta-Gryt. Förstudien skulle
resultera i ett beslutsunderlag med förslag på utformning, plan för
genomförande, tidsplan samt kostnad.
Förstudien skulle också omfatta en analys av tomten att bygga på,
förutsättningar, genomförande samt en förprojektering där volymskisser på
utformning och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt
hyreskonsekvens tas fram.
Förstudien har nu resulterat i en förstudierapport.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-03-12
Förstudierapport Gällersta gryt
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förstudierapport Gällersta – Gryt 6:4 för gruppbostäder godkänns.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostäder av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport
Gällersta – Gryt 6:4.
Nämndens behandling

Det har uppkommit frågor kring marken som behöver redas ut till
nästkommande sammanträde varför ärendet bordläggs.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.
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§ 43 Investeringsprogram och lokal- och
bostadsförsörjningsplan - beredning
Ärendenummer: Sov 754/2018
Handläggare: Birgitta Palmér, Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Investeringsprogram och lokal och bostadsförsörjningsplanen som beskriver
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder presenterades
muntligt på nämnden. Planen sträcker sig över åtta år, där de första fyra åren
har ett fyrårigt investeringsprogram med driftkostnadskonsekvenser och de
fyra sista åren beskriver en mer översiktlig behovsbild.
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:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 44 Riktlinje för biståndsbedömning inom vård och
omsorg - beredning
Ärendenummer: Sov 209/2019
Handläggare: Lisa Hedbrant, Lina Axelsson
Ärendebeskrivning

Riktlinjen för biståndshandläggning inom vård och omsorg ska revideras varje
år eller efter behov för att kunna följa utvecklingen av rättspraxis och
samhällets utveckling. Riktlinjen har inte reviderats sedan den beslutades 201705-04.
Några av de saker som ändrats är:
•
•
•
•

Avsnittet om insatsen inköp har utökats för förtydliga att insatsen även
kan innebära hjälp vid inköp online samt att möta upp vid
hemleverens.
Avsnittet om valfrihet för vård och omsorgsboende har omarbetats för
att mer återspegla den faktiska hanteringen (önska istället för att välja).
Avsnittet om mattjänst har omarbetats för att enbart gälla personer
med behov av specialkost.
Avsnittet om hemtjänst är reviderat gällande uppfyllande av skälig
levnadsnivå i ordinärt boende.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-05
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 45 Åtgärder enligt Strukturförändringsprogrammet information
Ärendenummer: Sov 456/2018
Handläggare: Patrik Jonsson, Annika Roman
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
Förslag till beslut

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

Tiden på sammanträdet räckte inte till för en ordentlig presentation av de
åtgärder som genomförts enligt Strukturförändringsprogrammet. Ärendet
bordläggs därför till nästa sammanträde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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§ 46 Övergång av härbärget och stödboendet Gnistan till
kommunal regi - Information
Ärendenummer: Sov 267/2019
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet.
Det har varit en verksamhetsövergång till kommunal regi. Socialförvaltningen
har sett att Frälsningsarmén inte följt samma arbetsmiljömässiga riktlinjer som
kommunen har, exempelvis avseende jour. Det har även uppmärksammats att
matlagningen måste särskiljas på boendet, i dagsläget kan det ses som mer
fördelaktigt att bo på härbärget än på stödboendet. Det ska genomföras en
brandgenomsyn av tillagningsköket och genomgång av om de boende får laga
mat i de egna trinettköken i lägenheterna. Enligt Frälsningsarmén har
verksamheten varit underfinansierad med mellan 300 000 kronor till 1 000 000
kronor, en prognos för den kommunal driften kan ges först efter att driften
varit igång en månad.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningen förslag.

§ 47 Extra nämndsammanträde - beslut
Ärendenummer: Sov 632/2018
Ärendebeskrivning

För att programnämnden ska klara tidsplanen för övergången till nytt
valfrihetssystem enligt LOU krävs ett extra sammanträde den 29 april klockan
13:00-14:00.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnden sammanträder vid ett extra tillfälle den 29 april klockan
13:00.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 48 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Anhöriga
hjälper anhöriga - beslut
Ärendenummer: Sov 230/2019
Ärendebeskrivning

Föreningen Anhöriga hjälper anhöriga (AHA) ansöker om 100 000 kronor i
ettårigt utvecklingsstöd för projektet Öppna Ögonen. Genom projektet vill
AHA koppla samman Örebros invånare, näringsliv, offentlig verksamhet och
civilsamhälle för att verka för ett vålds- och drogfritt Örebro.
Stödet de söker ska bland annat användas för att genomföra en manifestation
mot droger och för att ta fram material och handbok till föräldrar om aktuella
droger och hur en ska agera som förälder.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet anser att idén till projektet är gott, men att dess huvudsyfte
i sin nuvarande form är riktat mer generellt till Örebros medborgare och därför
faller utanför föreningens grundläggande verksamhet. Mot bakgrund av detta
avslås ansökan.
Beslutsunderlag

Ansökan och projektbeskrivning
Dagordning årsmöte 18 mars 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Bilagor ekonomi
Verksamhetsberättelse och budget 2019
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anhöriga hjälper anhörigas ansökan om ettårigt utvecklingsstöd till projektet
Öppna ögonen avslås.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 49 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Nätverket för
sociala frågor/Verdandi
Ärendenummer: Sov 127/2019
Ärendebeskrivning

Verdandi Örebrokrets ansöker om 30 000 kronor i utvecklingsstöd för driften
av Nätverket för sociala frågor. Verdandi Örebrokrets är samordnare för
Nätverket för sociala frågor, vilket är ett nätverk som samlar civilsamhället för
att gemensamt arbeta mot fattigdom och socialt utanförskap.
Beslutsunderlag

Ansökan
Redogörelse
Verksamhetsberättelse 2018
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Verdandi beviljas 30 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för att driva
Nätverket för social frågor.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 50 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 mars 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut, mars
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 51 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.
Beslutsunderlag

Månadsrapport boendesamordning och utskrivningsklara dygn mars 2019
Protokoll föreningsutskott 19 mars
Registrerade ärenden mars
Verksamhetsuppföljning ensamkommande barn och unga februari och mars
2019
Inbjudan till stafett och presentation av Socialpsykiatrin den 16 maj
Förslag till beslut

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

Enligt KSFs förslag.

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

Muntlig information på sammanträdet om de tillståndsplikten för att bedriva
hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. Den initiala information som förvaltningen
fått från IVO vid förra nämnden var inte helt korrekt och det var inte alls lika
många omsorgstagare som påverkades av att valbara företag inte ansökt om
tillstånd från IVO.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
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Protokoll

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 53 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.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 54 Övrig fråga Konsekvensanalyser
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) anmäler en övrig fråga kring åtterrapportering av arbetet
med att utveckla rutiner för konsekvensbedömningar till beslutsunderlag till
nämnden.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Frågan besvaras på nästkommande nämndsammanträde.
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