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Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 18 februari 2019.

John Johansson (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 februari 2019.
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§ 2 Öppna sammanträden - Beslut
Ärendenummer: Sov 99/2019
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

I samband med ny mandatperiod måste Programnämnd social välfärd besluta
om nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten att delta i som
åhörare.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärds sammanträden för mandatperioden 2019-2022
är öppna för allmänheten att delta i som åhörare.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 3 IOP Eksam - Beslut
Ärendenummer: Sov 593/2017
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har sedan flera år bidragit till att finansiera
Eksams verksamhet. Sedan 2015 har beloppet varit 1,5 mnkr plus
indexuppräkning. Det nuvarande beslutet om finansiering löper ut den 30 april
2019. Programnämnden har beslutat att ett avtal eller en avtalsliknande
överenskommelse för verksamheten ska tas fram tillsammans med Eksam för
det fortsatta samarbetet från maj 2019 och framåt.
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån uppdraget tillsammans med Eksam
tagit fram ett förslag till Idéburet offentligt partnerskap, IOP, för perioden 1
maj 2019-30 april 2021.
Partnerskapet mellan Örebro kommun, Programnämnd social välfärd och
Eksam syftar till att gemensamt arbeta för att förebygga och minska ekonomisk
utsatthet som kan leda till socialt utanförskap. Eksam föreslås få en ersättning
på 1,6 mnkr per år för uppdraget och det finansieras med medel från
programnämndens internbudget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-18
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap gällande att förebygga
och minska ekonomisk utsatthet för kommunens medborgare, 2018-10-18

3 (20)

ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Överenskommelse mellan Örebro kommun Programnämnd social
välfärd och Eksam ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro
om Idéburet offentligt partnerskap, IOP, gällande för perioden 201905-01 till och med 2021-04-30 med möjlighet för Örebro kommun att
förlänga överenskommelsen med ett (1) år i taget antas.
2. Ersättning för uppdraget utgår med 1 600 000 kronor per år och
finansieras med medel från programnämndens internbudget.
Indexuppräkning sker för överenskommelsens andra år.
Nämndens behandling

Tina Fingal Swens (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 4 Sammanfattande rapportering och förslag om
fortsättning av rehabiliterande arbetssätt - Beslut
Ärendenummer: Sov 214/2017
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2017 beslut om en strategi för införande av
rehabiliterande arbetssätt. Det rehabiliterande arbetssättet ska ge medborgarna
en ökad livskvalitet och medföra ett effektivare resursutnyttjande. I strategin
finns grunden, men det anges också att förutsättningarna behöver klargöras på
en rad områden och förslag till konkret utformning behöver tas fram, innan ett
rehabiliterande arbetssätt kan implementeras i full skala.
Det fortsatta arbetet har organiserats inom ramen för 5 olika projekt som
hållits ihop i en portfölj. Samtliga projekt har nu överlämnat sina respektive
rapporter. Föreliggande rapport är en sammanfattning av projektens arbete,
resultat och rekommendationer, kompletterat med analys och slutsatser för
helheten. Rapporten innehåller också rekommendationer och förslag till nästa
steg i förverkligandet av strategin.
Den samlade rekommendationen för att förverkliga strategin är att gå in i testoch utvecklingsfas. Genom att låta en liten del av organisationen testa alla
projektens delar inom rehabiliterande arbetssätt, är det möjligt att säkra att
modellen i hög grad blir sammanhängande och att de olika projektens åtgärder
fungerar tillsammans och leder mot de önskade effekterna. Testfasen pågår
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som längst tom 2020 och ska förutom en testad och utvärderad helhet för
rehabiliterande arbetssätt utmynna i en utvecklad plan för breddinförande.
Testfasen ska också ha identifierat möjligheter och hinder kopplat till effekter
och nyttiggörande. Stödet till de verksamheter som ska testa föreslås
finansieras via programnämndens stimulansmedel. Beslut om belopp tas i
samband med programplan och budget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-11-08
Rehabiliterande arbetssätt - sammanfattande rapport, 2018-11-09
Slutrapporter delprojekt
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Det fortsatta arbetet med att förbereda införandet av rehabiliterande
arbetssätt ska ske i form av en test- och utvecklingsfas i ett avgränsat
område enligt rapportens förslag. Programdirektören får i uppdrag att
verkställa förslaget.
2. Finansieringen av test- och utvecklingsfasen sker med
Programnämndens stimulansmedel, beslut om belopp tas i samband
med programplan och budget.
3. Avrapportering till Programnämnden ska ske hösten 2019 och våren
2020.
4. Slutrapportering till Programnämnden av testfasen ska ske hösten
2020. Slutrapporten ska innehålla en utvecklad plan för
breddgenomförande samt identifierade hinder och möjligheter kopplat
till effekter och nyttiggörande.
Yrkande

David Larsson (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Sverigedemokraternas egen budget.
Proposition

Ordföranden John johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive David Larssons
(SD) yrkande om avslag 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. Det fortsatta arbetet med att förbereda införandet av rehabiliterande
arbetssätt ska ske i form av en test- och utvecklingsfas i ett avgränsat
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område enligt rapportens förslag. Programdirektören får i uppdrag att
verkställa förslaget.
2. Finansieringen av test- och utvecklingsfasen sker med
Programnämndens stimulansmedel, beslut om belopp tas i samband
med programplan och budget.
3. Avrapportering till Programnämnden ska ske hösten 2019 och våren
2020.
4. Slutrapportering till Programnämnden av testfasen ska ske hösten
2020. Slutrapporten ska innehålla en utvecklad plan för
breddgenomförande samt identifierade hinder och möjligheter kopplat
till effekter och nyttiggörande.
Reservation

David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas egen budget.

§ 5 Programplan med budget 2019 - Beslut
Ärendenummer: Sov 534/2018
Handläggare: Birgitta Plamér, Berit Hjalmarsson, Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun växer. Volymökningar och ökad ärendetyngd påverkar många
verksamheter samtidigt som arbete pågår med effektiviseringar.
Programområdet har en utmaning i att möta de ökade volymerna med
förebyggande och effektiva lösningar för att säkra en långsiktigt hållbar
utveckling och god ekonomisk hushållning. Programnämndens roll är att skapa
förutsättningar för och säkra tillgång till kvalitativa sociala välfärdstjänster.
Programnämnden anger programområdets färdriktning och prioriterade
utvecklingsområden, där stort fokus ligger på förberedelser inför ett
rehabiliterande arbetssätt. Programområdet har 2019 en tilldelad budgetram på
3 128 395 tkr från Kommunfullmäktige. Programområdet har fortsatta
utmaningar inför 2019 och för att klara en långsiktigt god hushållning behöver
åtgärder och effektiviseringar fortsätta och intensifieras.
Beslutsunderlag

Programplan med budget 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2019 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
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2. Direktiv 2019 avseende indikatorer, övriga uppdrag, unika
servicegarantier och ekonomiska ramar till driftsnämnderna fastställs.
3. Fördelning av utvecklingsmedel samt stimulansmedel för psykisk hälsa
görs i enlighet med avsnitt 4.2.
4. Programplan med budget 2019 överlämnas till Kommunstyrelsen.
5. Nämnder ges i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter beslutade
budgetramar och omedelbart lyfta till Programnämnden om beslut
angående förändrat utbud som krävs för detta.
6. Programnämnd social välfärd ska under året särskilt följa
Hemvårdsnämndens arbete med Strukturförändringsprogrammet.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för egen budget.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för egen budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för egen budget.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina
Wallströms (L) yrkande om bifall till Liberalernas budget, Emelie Jaxells (M)
yrkande om bifall till Moderaternas budget och David Larssons (SD) yrkande
om bifall till Sverigedemokraterans budget.
Ordföranden behandlar förslagen var och ett för sig och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2019 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
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2. Direktiv 2019 avseende indikatorer, övriga uppdrag, unika
servicegarantier och ekonomiska ramar till driftsnämnderna fastställs.
3. Fördelning av utvecklingsmedel samt stimulansmedel för psykisk hälsa
görs i enlighet med avsnitt 4.2.
4. Programplan med budget 2019 överlämnas till Kommunstyrelsen.
5. Nämnder ges i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter beslutade
budgetramar och omedelbart lyfta till Programnämnden om beslut
angående förändrat utbud som krävs för detta.
6. Programnämnd social välfärd ska under året särskilt följa
Hemvårdsnämndens arbete med Strukturförändringsprogrammet.
Martha Wicklund (V) och Faisa Maxamed (V) deltar inte i beslutet.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till Liberalernas budget.
Emelie Jaxell (M), Ann-Katrine Jondelius (M) och Anders Brandén
(M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall
till Moderaternas budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till Sverigedemokraternas budget.

§ 6 Tillsynsrapport 2018 - Beslut
Ärendenummer: Sov 587/2017
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har beslutat att genomföra tillsyn på
ekonomiområden och verksamhetsområden. Programnämnden har inte ansvar
för någon anställd personal och därför utgår detta område från tillsynen.
Utifrån fastställd tillsynsplan har granskning skett av:
•

Myndighetsutövning, flera ingångar och otydlig gränsdragning
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•
•
•

Myndighetsutövning, biståndsbedömning av beslut för vård- och
omsorgsboende
Konsekvensbedömningar-ärendehantering
Samlad kontroll över avtal med större ideella organisationer saknas

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tillsynsrapport för 2018 fastställs och överlämnas till
Kommunstyrelsen och revisorerna.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta med de
åtgärdsförslag som anges för respektive granskningsområde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Tillsynsplan 2019 - Beslut
Ärendenummer: Sov 678/2018
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programnämnden har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan för
internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll. En
riskanalys har genomförts med programnämndens presidium ett
granskningsområde har sedan valts ut inom området ekonomi och område
verksamhet. Då nämnden inte ansvarar för någon anställd personal utgår
granskningen inom område personal.
•

•

Fungerar rutiner /processen för kommande lokalbehov för barn
och unga enligt LSS och SoL? Tidigare har man utgått ifrån en
framtidsplan med 5 års perspektiv som inkluderade kommande behov
av lokaler utifrån behov av volymer. Framtidsplanen möjliggjorde ett
systematiskt och proaktivt arbete för att tillgodose ändamålsenliga och
tillräckliga lokaler. Det finns risk att vi inte kan tillhandahålla
ändamålsenliga och tillräckliga lokaler för utförande av verksamhet för
barn och unga med insatser enligt LSS och SoL.
Återrapporterar föreningar via årsberättelse till
föreningsutskottet? För att säkerställa att föreningsbidraget används
enligt riktlinjen.

9 (20)

ÖREBRO

Protokoll

Utöver valda områdena finns uppföljning av tidigare års granskningspunkt från
tillsynsplan 2018 avseende Myndighetsutövning- biståndsbedömning av beslut
för vård- och omsorgsboende, konsekvensbedömningar-ärendehantering och
samlad kontroll över avtal med större ideella organisationer.
Beslutsunderlag

Riskanalys, 2018-12-05
Tillsynsplan 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Nämnden fastställer tillsynsplanen för internkontroll 2019
2. Tillsynsplanen överlämnas till Kommunstyrelseförvaltningen för
verkställande
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Muntlig information på sammanträdet om avtalet gällande härbärget och
stödboendet Gnistan och den evakuering som planeras.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 9 Överenskommelse med egenregin för servicetjänster Beslut
Ärendenummer: Sov 445/2018
Handläggare: Lisa Hedbrant
Ärendebeskrivning

Under juni reviderades förfrågningsunderlaget för servicetjänster med privata
utförare i Örebro kommun. Avtalen utifrån det nya förfrågningsunderlaget
började gälla 1 juli 2018. Utifrån de ändringar som gjordes då, revideras nu
även överenskommelsen med den egna utföraren i Örebro kommun,
”egenregin”.
Överenskommelsen är baserad på samma villkor som
avtalen/förfrågningsunderlagen. Överenskommelsen är anpassade i de delar
som skiljer privat och kommunal regi åt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-11-15
Överenskommelse servicetjänster
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Överenskommelsen för omvårdnadstjänster godkänns och börjar gälla från 1
mars 2019.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 10 Överenskommelse för egenregin för
omvårdnadstjänster - Beslut
Ärendenummer: Sov 444/2018
Handläggare: Lisa Hedbrant
Ärendebeskrivning

Under juni reviderades förfrågningsunderlaget för omvårdnadstjänster med
privata utförare i Örebro kommun. Avtalen utifrån det nya
förfrågningsunderlaget började gälla 1 juli 2018. Utifrån de ändringar som
gjordes då, revideras nu även överenskommelsen med den egna utföraren i
Örebro kommun, ”egenregin”.
Överenskommelsen är baserad på samma villkor som
avtalen/förfrågningsunderlagen. Överenskommelsen är anpassad i de delar
som skiljer privat och kommunal regi åt.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-11-15
Överenskommelse omvårdnad
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Överenskommelsen för omvårdnadstjänster godkänns och börjar gälla från 1
mars 2019.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 11 Förstudie för grupp- eller servicebostad i
Brickebacken - Beredning
Ärendenummer: Sov 424/2017
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

En gruppbostad är en bostad som har ett antal mindre lägenheter samlade runt
ett gemensamt utrymme. Det finns personal dygnet runt och ska innehålla
maximalt sex platser, till dem kan ytterligare två servicebostäder kopplas. En
servicebostad innebär att den boende har en egen lägenhet men kan tillkalla
personal dygnet runt om behovet finns.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att tillsammans med Öbo
Omsorgsfastigheter teckna ett förstudieavtal för att utreda förutsättningarna
för en byggnation av en grupp- eller servicebostad i Brickebacken.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästkommande sammanträde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 12 Förstudie för evakueringslokal till härbärget och
stödboendet Gnistan - Beslut
Ärendenummer: Sov 250/2018
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Verksamheten Gnistan bedriver ett härbärge och stödboende i Örebro.
Härbärget har 10 platser att erbjuda nattlogi för män med missbruks- och/eller
psykiska problem. Stödboendet består av 10 platser för dygnet runt boende där
olika stödinsatser ingår. Plats på stödboendet förutsätter biståndsbeslut.
Idag är det Frälsningsarmén som driver verksamheten Gnistan på uppdrag av
Örebro kommun. Verksamheten bedrivs i lokal på Bruksgatan 13. Lokalerna är
i behov av renovering i den storlek att det krävs evakuering av all verksamhet i
lokalen. Renoveringen beräknas pågå i 10-12 månader. Det är Futurum
fastigheter som är fastighetsägare och som kommer att utföra renoveringen.
Hyreskostnaden efter renovering kommer att bli ca. 1950 kr/m2 (jmf med
dagens hyresnivå på 777 kr/m2).
Futurum fastigheter och Lokalförsörjningsenheten har samarbetat i sökandet
efter lämpliga evakueringslokal. Det förslag som i dagsläget upplevs realiserbart
är en ombyggnation av förskolelokal i Brickebacken. Det bedrivs idag ingen
verksamhet i förskolan. För att få till en fungerande härbärge och stödboende i
lokalen behövs viss ombyggnation.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att tillsammans med Futurum
fastigheter teckna ett förstudieavtal för att utreda förutsättningarna för en
ombyggnation av förskolan i Brickebacken i syfte att skapa en evakueringslokal
till verksamheten Gnistan. Förstudien beräknas kosta ca 200 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-02-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Futurum fastigheter teckna
förstudieavtal avseende en lokal i Brickebacken. Förstudien ska resultera i ett
beslutsunderlag med förslag på utformning av ombyggnation, plan för
genomförande, tidsplan samt kostnad. Förstudien beräknas kosta ca 200 000
kr.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar att ärendet återremitteras för att
Kommunstyrelseförvaltningen ska kunna se över alternativa evakueringslokaler
ytterligare en gång tillsammans med Socialförvaltningen.
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John Johansson (S) yrkar bifall till Karolina Wallströms (L) yrkande om
återremiss.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Karolina Wallströms (L) yrkande om återremiss av ärendet.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att
programnämnden beslutar enligt Karolina Wallströms (L) yrkande.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet återremitteras till nästkommande sammanträde.

§ 13 Patientsäkerhetsberättelse 2018
Ärendenummer: Sov 12/2019
Handläggare: Cecilia Lundberg, Hanna Schwager
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelsen 2018 sammanfattar Vård- och
omsorgsförvaltningens och Förvaltningen för funktionshindrades arbete med
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga.
Utifrån de brister som beskrevs i patientsäkerhetsberättelsen 2017 har
programnämnden beslutat om fyra målområden för 2018 som verksamheterna
i vård och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionshindrade ska
förbättra och utveckla under 2018 som ett led i att stärka patientsäkerheten:
•
•
•
•

Säkerställa teamsamverkan utifrån patientens mål
Utveckla och säkra journalföring och informationsöverföring
Utveckla systematiskt förbättringsarbete genom, riskanalyser,
egenkontroller och avvikelseprocessen.
Organisera kompetensstyrning och kompetensutveckling

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Funktionsstödsnämnden, Vårdboendenämnden och Hemvårdsnämnden får
i uppdrag att arbeta med de förbättringsområden som anges i
Patientsäkerhetsberättelsen 2018.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 14 Tillståndsplikt för samtliga serviceutförare - Beslut
Ärendenummer: Sov 61/2019
Handläggare: Linda Ögren
Ärendebeskrivning

Från och med den 1 januari 2019 sker en lagändring som innebär att det införs
tillståndsplikt för de verksamheter som bedriver hemtjänst i form av
serviceinsatser, omvårdnad och mattjänst enligt socialtjänstlagen, (SoL).
I Örebro kommun kan personer från det år de fyller 75 år beställa
servicetjänster upp till åtta timmar per månad. Dessa tjänster kräver inget
biståndsbeslut enligt SoL och omfattas därmed inte av tillståndsplikten.
En godkänd och valbar serviceutförare i Örebro kommun kan inte välja att
endast utföra biståndsbeviljade serviceinsatser eller servicetjänster. Inom ramen
för utförarens serviceavtal ingår det att utföra båda typer av serviceinsatser.
Därmed behöver utföraren ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) för att ha möjlighet att ta emot kunder som har bistånd i form av
beviljade serviceinsatser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Samtliga utförare som har serviceavtal med Örebro kommun ska ha tillstånd
från IVO att bedriva hemtjänst enligt socialtjänstlagen, (SoL).
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 15 Ansökan om personligt ombud 2019
Ärendenummer: Sov 712/2018
Handläggare: Arianne Axewill
Ärendebeskrivning

Verksamheten för personligt ombud regleras i regeringens förordning
(2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med
personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Efter beslut i kommunstyrelsen Ks 238/2013 daterad 2013-12-17 om
förändrad förvaltningstillhörighet överfördes verksamheten personligt ombud
från Kultur- och medborgarnämnden till Vård- och omsorgsnämnd väster
2014-01-01, då ett krav för att erhålla statsbidrag är tillhörighet till
socialtjänsten.
Förvaltningen föreslår programnämnd att ansökan för fortsatt statsbidrag för
personligt ombud till 2019 godkänns. Ansökan skall lämnas in till Länsstyrelsen
i Örebro län då sista svarsdag är 2019-03-01. Efter sedvanlig gång kompletteras
ansökan med ett protokollsutdrag innehållande beslut från programnämnd.
Beslutsunderlag

Regeringens förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar SFS 2013:522.
Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011.
Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt
ombud, HSLF-FS 2016:98, beslutade den 20 december 2016.
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud daterad 201901-14. Lämnas till Länsstyrelsen i Örebro Län senast 2018-03-01.
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2018.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud godkänns.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 16 Slutrapport för pilotprojekt Mini-Maria - Information
Ärendenummer: Sov 227/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har i Övergripande strategier och budget 2018 med plan 2019–2020
under kapitlet ”en trygg individ och familjeomsorg” uttryckt att det finns
behov av en Mini-Maria verksamhet i samarbete med region Örebro län. I
februari 2017 beslutade Regionfullmäktige att bifalla en motion om att uppdra
åt Regionstyrelsen att kartlägga behov och resurser samt att se över
förutsättningarna för att skapa en mottagning för unga med drogproblematik.
I kartläggningen konstaterades att det finns förutsättning för att någon form av
pilotverksamhet skulle kunna starta. Programnämnden beslutade som en följd
av kartläggningen att ett pilotprojekt för Mini-Maria, i samverkan med Region
Örebro län, ska starta med löptid 2018–2019.
En projektledare har nu presenterat en plan för genomförande av
pilotprojektet som redovisas i slutrapport Mini-Maria
Beslutsunderlag

Slutrapport Mini-Maria, 2018-12-17, Sö 358/2018
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 17 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag och
utvecklingsstöd - Beslut
Ärendenummer: Sov 721/2018
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Vid föreningsutskottets sista sammanträde för mandatperioden 2015-2018 såg
utskottet över riktlinjerna för utvecklingsstöd och föreningsbidrag. Ett antal
ändringar och förtydliganden gjordes och förslaget lämnas nu till
programnämnden för beslut.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderade riktlinjer av föreningsbidrag och utvecklingsstöd
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Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd godkänns.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 18 Val till Föreningsutskott - Beslut
Ärendenummer: Sov 104/2019
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärds Föreningsutskott, som består av en ledamot
från respektive parti i programnämnden, har delegation på att fatta beslut om
treårigt föreningsbidrag till föreningar inom det sociala området och bereder
föreningars ansökningar om utvecklingsstöd.
I och med ny mandatperiod behöver varje parti i programnämnden utse en
ledamot till Föreningsutskottet som programnämnden kan välja.
Utskottet sammanträder i regel en gång per månad, men kan i vissa perioder
med många ansökningar sammanträda oftare.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
Till föreningsutskottet väljs följande ledamöter:
Gunhild Wallin (C) ordförande
Pell Uno Larsson (S), vice ordförande
Anna Andersson (KD)
Anders Brandén (M)
Dennis Junge (L)
Martha Wicklund (V)
David Larsson (SD)
Niclas Persson (MP)
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§ 19 Val till Myndighetsutskott - Beslut
Ärendenummer: Sov 105/2019
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärds Myndighetsutskott arbetar med att följa
Myndighetsavdelningens arbete vilket bland annat innefattar stickprov av
delegationsbeslut, ekonomi, utmaningar och möjligheter inom
myndighetsutövningen. I och med ny mandatperiod behöver programnämnden
utse nya ledamöter till Myndighetsutskottet.
Myndighetsutskottet förslås ha fem ordinarie ledamöter och två ersättare.
Dessa mandat fördelas enligt följande princip:
•
•
•
•

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Vänsterpartiet delar på tre ordinarie platser.
Moderaterna och Liberalerna delar på två ordinarie platser.
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Vänsterpartiet delar på två ersättarplatser.
Moderaterna och Liberalerna delar på en ersättarplatser.

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
Till Myndighetsutskottet väljs följande ledamöter:
John Johnasson (S), ordförande
Sara Maxe (KD), vice ordförande
Annicka Tholster (C)
Ann-Catrine Jondelius (M)
Karolina Wallström (L)
Emelie Jaxell ersättare (M)
Martha Wicklund ersättare (V)
FIsun Yavas ersättare (S)

§ 20 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 25 januari 2019.
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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.

§ 21 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.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 22 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 101/2019
Ärendebeskrivning

John Johansson (S) informerar om att samtliga ledamöter i programnämnden
är inbjudna till Tackkvällen som anordnas den 19 mars för att tacka
uppdragstagare och civilsamhället för deras insatser för att skapa ett bättre och
varmare samhälle i Örebro.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Sov 3/2019

Programnämnd social välfärd
Datum:
Tid:
Plats:

2019-02-07
14:00–17:00
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Anna Andersson (KD)
Karolina Wallström (L)
Annika Tholster (C)
Emelie Jaxell (M)
Fisun Yavas (S)
Frederick Axewill (S)
Jenny Thor (S)
Pell Uno Larsson (S)
Martha Wicklund (V)
Anders Brandén (M)
David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Elvy Wennerström (S)
Faisa Maxamed (V)
Ann-Katrine Jondelius (M)

Ersätter Carina Toro Hartman (S)
Ersätter Niclas Persson (MP)
Ersätter Carl-Johan Wase (M)

Närvarande ersättare
Marie Montin (S)
Gunhild Wallin (C)
Tina Fingal Swens (C)
Sara Maxe (KD)
Dennis Ljunge (L)
Sergej Salnikov (SD)
Övriga
Patrik Jonsson
Lena Ljungsten
Ylva Blix
Annelie Johansson
Joel Larsson

Programdirektör
Upphandlare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Enhetschef
Nämndsekreterare

Paragraf 1
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Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 7 februari 2019.

John Johansson (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 februari 2019.
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§ 1 Tilldelningsbeslut vård- och omsorgsboende Sirishof
och Skäpplandsgården
Ärendenummer: Sov 113/2018
Handläggare: Lena Ljungsten, Ylva Blix, Annelie Johansson
Ärendebeskrivning

I juni 2018 beslutade programnämnd social välfärd att inleda en ny
upphandling under hösten 2018.
Norlandia Care AB bedriver på uppdrag av Örebro kommun vård- och
omsorgsboendena Sirishof och Skäpplandsgården sedan hösten 2010.
Avtalstiden för dessa två boenden upphör 2019-08-31.
På uppdrag av programdirektör Patrik Jonsson har
Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett upphandlingsunderlag avseende
verksamhetsdrift av Skäpplandsgården med totalt 27 platser och Sirishof med
totalt 55 platser.
En kvalitetsupphandling har genomförts enligt ett förenklat förfarande enligt
lagen om offentlig upphandling, LOU kapitel 19, SFS 2016:1145.
Det har inkommit tre (3) anbud. Alla anbud kvalificerade sig och har
utvärderats.
Genomgång av anbuden har gjorts av en arbetsgrupp bestående av
representanter från kommunstyrelseförvaltningen samt från olika verksamheter
inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-01-24
Upphandlingsprotokoll
Bilaga: Sammanställning av utvärdering
Bilaga: Sammanställning av mervärden
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar anbudet från Norlandia Care AB,
organisationsnummer 5565762266, för verksamhetsdriften av
Skäpplandsgården och Sirishof.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att återta verksamheten på vård- och
omsorgsboendena Sirishof och Skäpplandsgården till drift i kommunal regi.
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Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande om att verksamheten på Skäpplandsgården och Sirishof återtas till
drift i kommunal regi.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd antar anbudet från Norlandia Care AB,
organisationsnummer 5565762266, för verksamhetsdriften av
Skäpplandsgården och Sirishof.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att verksamheten på Skäpplandsgården och Sirishof återtas till drift
i kommunal regi.
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