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Paragraf 40–46 och 48–63

Joel Larsson, sekreterare

John Johansson (S), ordförande
Johanna Reimfelt (L), justerare

Digitalt justerat protokoll.
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§ 40 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Johanna Reimfelt (M) anmäler en övrig fråga gällande Tullhuset och platserna för
personer med Covid-19 samt två ledamotsinitiativ gällande Ökad säkerhet för personer
som behöver säkerhet och Genomlysning av korttidsplatser.
Frågan och ärendena hanteras sist på dagordningen.

§ 41 Information om strukturförändringsprogrammet
Ärendenummer: Sov 302/2021
Handläggare: Sara Heller, Sahra Strandberg, Annika Willén
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet. Målet för
strukturförändringsprogrammet förra året var att nå en effektivisering med 30
miljoner kronor jämfört med 2019. Resultatet blev en effektivisering på 21,7
miljoner kronor.
Nyttjandegradern har förbättrats under arbetet med
strukturförändringsprogrammet i och februari låg den på 61 procent på
helhetsnivå och det är en positiv trend.
Resultatet visar att verksamheterna till stor del anpassat sig till nya
förutsättningar genom att anpassa personalresurserna efter behovet. En del i
strukturförändringsprogrammet är inriktat på fortsatt arbete med planering,
bemanning och schemaläggning.
Beslutsunderlag

Presentation strukturförändringar 8 april
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 42 Ledamotsinitiativ - Inför regelbundna oanmälda
inspektioner för verksamhet inom social välfärd
Ärendenummer: Sov 222/2021
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) väcker ett nytt ärende gällande ändring i kommunens
riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning. Formuleringen gällande
oanmälda uppföljningar anses för otydlig och behöver förtydligas med att åtta
oanmälda uppföljningar ska ske per år utöver uppföljningar vid behov.
Martha Wicklunds (V) förslag till Programnämnd social välfärd:
- Beskrivningen av oanmäld uppföljning (punkt 8) i Örebro kommuns riktlinje
för avtals- och verksamhetsuppföljning ändras enligt följande: ”Kommunen ska
utföra minst 8 oanmälda uppföljningar per år, urval ska ske slumpmässigt.
Utöver detta ska oanmälda besök ske vid signaler på brist hos en enskild
utförare eller inom ett särskilt område hos flera utförare. Oanmälda besök
syftar till att ge en nulägesbild av förhållandena i verksamheten.”
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ, 2021-03-04
Svar från förvaltningen, 2021-03-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Förslag om revidering av riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning
avslås då förvaltningen redan arbetar med oanmälda uppföljningar enligt
nuvarande riktlinje.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och bifall till eget ledamotsinitiativ.
John Johansson (S), Fisun Yavas (S) och Annika Tholster (C) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förlag respektive Martha Wicklunds
(V) avslagsyrkande till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Förslag om revidering av riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning
avslås då förvaltningen redan arbetar med oanmälda uppföljningar enligt
nuvarande riktlinje.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
att införa åtta oanmälda uppföljningar.

§ 43 Rapport fördjupad förstudie Bruksgatan - Beslut
Ärendenummer: Sov 166/2020
Handläggare: Helena Hasslert
Ärendebeskrivning

Futurum fastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram en fördjupad förstudie
avseende Bruksgatan 13 där kommunen önskar bedriva stödboende- och
härbärgesverksamhet. I beställningen till Futurum fastigheter AB från
lokalförsörjningsenheten framgår det att den fördjupade förstudien ska
innefatta en plan för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser
på utformning, en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ingår.
Futurum fastigheter AB är nu klara med den fördjupade förstudien. I
rapporten presenteras en uppskattad hyresnivå efter renovering på 1900
kr/m2, vilket innebär en årshyra på 1 518 000 kr. Det finns även ett första
utkast på tidplan som säger att huset kan vara klart för inflytt juni 2022.
Detaljplanen medger att härbärgesverksamhet bedrivs i begränsad omfattning i
fastigheten, vilket innebär max åtta platser. Verksamheten önskar att bedriva
härbärgesverksamhet i mer än begränsad omfattning, förslagsvis 10+4 platser,
vilket måste prövas genom bygglov. I det fall bygglov nekas föreslås att
projektet fullföljs med endast åtta härbärgesplatser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-11
Gnistan, Bruksgatan 13 - Fördjupad förstudie 2021-01-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Fördjupad förstudierapport om Bruksgatan 13 godkänns.
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2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa ombyggnation
gällande Bruksgatan 13 av Futurum AB enligt fördjupade
förstudierapporten.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 44 Revidering av nämndreglemente - Beslut
Ärendenummer: Sov 258/2021
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns nämndreglemente definierar Programnämnd social välfärds
ansvarsområde gällande myndighetsutövning under 4 § Reglemente för
Programnämnd social välfärd. Ett ansvarsområde som inte finns definierat,
men som idag ingår i programnämndens delegationsförteckning är
biståndsutövning enligt Socialtjänstlagen för socialpsykiatrins målgrupper.
Denna målgrupp behöver inkluderas i 4 § i Reglemente för Programnämnd
social välfärd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-17
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Bistånd enligt socialtjänstlagen för socialpsykiatrins målgrupper inkluderas i 4
§ i Reglemente för Programnämnd social välfärd i Nämndreglementen för
Örebro kommun.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 45 Internremiss – Brottsförebyggande och
trygghetsskapande strategi för Örebro kommun Beredning
Ärendenummer: Sov 152/2021
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS har inbjudit
programnämnd social välfärd att lämna yttrande över ”Brottsförebyggande och
trygghetsskapande strategi för Örebro kommun”.
Syftet med strategin är att den ska visa riktningen för det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet i kommunen under perioden 2021 – 2026.
Programnämnd social välfärd ställer sig positiv till att det tagits fram en
övergripande strategi vilket ökar möjligheterna för kommunen att skapa en
struktur i det brottförebyggande arbetet. Några synpunkter lämnas i ett separat
yttrande.
Beslutsunderlag

Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro kommun
Tjänsteskrivelse, 2021-03-22
Yttrande, 2021-03-22
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 46 Förstudie - upphandling av verksamhetssystem beredning
Ärendenummer: Sov 773/2020
Handläggare: Ingrid Magnusson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun ska erbjuda välfärdstjänster som präglas av trygghet,
värdighet, valfrihet och livskvalitet med individens behov i centrum. De ska
leva upp till medborgarnas krav på kvalitet, delaktighet, insyn och långsiktighet.
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Avtal med tre leverantörer av IT-stöd inom Objekt stöd, omsorg och vård
löper ut 2023. Avtalen tecknades för flera år sedan, då krav och behovsbilden
såg helt annorlunda ut. Idag ställer vi krav på mobilitet och flexibilitet på ett
helt annat sätt än för bara fem år sedan. Kraven på kommunen att
tillhandahålla information och statistik till olika myndigheter och register har
ökat. Införandet av LOV har inneburit svårigheter att skapa lösningar som blir
både administrativt, ekonomiskt och rättssäkert hållbara.
En förstudie har genomförts i syfte att kartlägga av de verksamheter och
processer som berörs av nuvarande avtal. Förstudien har även inkluderat
övergripande omvärldsanalys, belyser olika alternativ för upphandling av
funktionerna i avtalen, ger förslag på hur upphandlingen ska genomföras, samt
ger en uppskattad resursåtgång och kostnad för upphandlings- och
implementeringsprocesserna.
Kartläggningen av vilka som är berörda visar att cirka 8 000 användare inom
social välfärd påverkas av det kommande arbetet. Systemet ska stödja huvudstyr- och stödprocesser inom 6 områden:
vård och omsorg
funktionsstöd
myndighetsverksamheten för omsorg och stöd
socialnämndens verksamheter
försörjningsstöd
arbetsmarknad
Totalt beräknas upphandling och införande av nya IT-stöd kosta ca 44 mnkr,
varav ca 26 mnkr är tillfälligt nivåhöjande där finansiering behöver säkras innan
upphandling kan påbörjas. Resterande del, ca 18 mnkr, föreslås hanteras inom
respektive verksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-23
Förstudierapport
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas vid
nämndens nästa möte.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 48 Statsbidrag - Motverka ensamhet bland äldre och
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom - Beslut
Ärendenummer: Sov 236/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Andra året på den treåriga satsningen från regeringen på stimulansmedel till
landets kommuner för att ge möjlighet att rikta insatser för bland annat
förbättra vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.
Örebro kommun har möjlighet att rekvirera 8 210 852 kr för att motverka
ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-11
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Statsbidrag motsvarande 8 210 852 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela medlen.
3. Programdirektören får i uppdrag att återkomma och redovisa hur
medlen har använts i verksamheten.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar tillsammans med Moderaterna och Liberalerna att
bifalla beslutspunkt 1, att beslutspunkt 2 ändras till att programdirektören får i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur medlen ska fördelas samt att avslå
beslutspunkt 3.
John Johansson (S) yrkar att beslutspunkt två omformuleras enligt följande:
Programdirektören får i uppdrag att fördela medlen i enlighet med
huvuddragen i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag enligt John
Johanssons (S) yrkande respektive Martha Wicklunds (V) tillsammans med
Moderaterna och Liberalernas yrkande att bifalla beslutspunkt 1, att
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beslutspunkt 2 ändras till att programdirektören får i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur medlen ska fördelas samt att avslå beslutspunkt 3.
Ordföranden finner att programnämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag.
Votering
Johanna Reimfelt (L) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag och nej-röst innebär bifall
till Martha Wicklunds (V) med flers yrkande.
Ja-röster lämnas av John Johansson (S), Anna Andersson (KD), Annika
Tholster (C), Fisun Yavas (S), Frederick Axewill (S), Jenny Thor (S), Pell Uno
Larsson (S), Carina Toro Hartman (S) och Stina Ståhl (MP).
Nej-röster lämnas av Johanna Reimfelt (L), Emelie Jaxell (M), Martha
Wicklund (V), Bjarne Svantesson (M), Anders Brandén (M) och David Larsson
(SD).
Ordföranden finner att programnämnden med resultatet 9 ja-röster och 6 nejröster beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag.
Reservation

Johanna Reimfelt (L), Emelie Jaxell (M), Martha Wicklund (V), Bjarne
Svantesson (M), Anders Brandén (M) och David Larsson (SD) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Martha Wicklunds (V) gemensamma
yrkande tillsammans med moderaterna och liberalerna om att bifalla
beslutspunkt 1, att beslutspunkt 2 ändras till att programdirektören får i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur medlen ska fördelas samt att avslå
beslutspunkt 3.

§ 49 Statsbidrag - Habiliteringsersättning 2021 - Beslut
Ärendenummer: Sov 231/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har möjlighet att rekvirera statliga medel från Socialstyrelsen
för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas i syfte att införa eller höja
dagpenning för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 9:10.
Örebro kommun har möjlighet att rekvirera 6 416 316 kr för 2021.
Rekvisitionen ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 2021-06-01.
Medlen kommer att användas till att fortsatt finansiera den höjda
habiliteringsersättningen på 40 kr för halvdag och 60 kr för heldag och två
”extra utbetalningar” i juni respektive december.
I december 2020 fanns cirka 630 deltagare med planerad närvaro i den dagliga
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verksamheten. Habiliteringsersättning betalades ut utifrån närvarodagar hel
eller halv dag till en kostnad motsvarande 10,2 mnkr inklusive ”extra
utbetalningar” 2020.
Habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet är skattefri. Någon
beloppsgräns finns inte enligt Skatteverket. I och med detta medför inte
fortsatt höjning av habiliteringsersättningen skattetekniska eller bidragstekniska
problem för den enskilde.
I Programplan med budget 2021, Sov 652/2020, fattades beslut om att den
höjda habiliteringsersättningen kvarstår under 2021. Programnämnden
beslutade 2018 att höja habiliteringsersättningen från 30 kr till 40 kr för
halvdag och från 45 kr till 60 kr för heldag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-11
Statsbidrag för kommuner gör habiliteringsersättning 2021. Dnr 9.2-546/2020
Programplan med budget 2021, Sov 652/2020.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Statsbidrag motsvarande 6 416 316 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
2. ”Extra utbetalning” kommer att ske i juni och i december.
Yrkande

David Larsson (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) ställer David Larssons (SD) yrkande om att
få lämna ett särskilt yttrande under proposition och finner att
programnämnden beviljar detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Statsbidrag motsvarande 6 416 316 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
2. ”Extra utbetalning” kommer att ske i juni och i december.
3. David Larsson (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 50 Statsbidrag - Säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer - Beslut
Ärendenummer: Sov 235/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till
landets kommuner för äldreomsorgssatsning. Syftet med statsbidraget är att
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Örebro kommun har
möjlighet att rekvirera 53 954 134 kr från Socialstyrelsen, fördelningen baserar
sig på folkmängden 1 november 2020.
Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar
och utveckling av verksamheten inom äldreomsorgen.
Kommunen ska senast 28 februari 2022 återrapportera hur statsbidraget har
använts till Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-11
Socialstyrelsen, Dnr 9.2-6782/2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Rekvirera 53 954 134 kr från Socialstyrelsen.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att medlen ska fördelas enligt följande:
- 6 mnkr till en satsning på 6 timmars arbetsdag på två enheter inom
äldreomsorgen.
- 5 mnkr till att återinföra förebyggande verksamhet inom Hemvårdsnämnden
(Hn 22/2020).
- Gör om deltidsanställningar till heltidsanställningar för de som önskar.
- Alla tjänster som utannonseras ska vara heltidstjänster.
- Slopa delade turer.
- Fördela övriga medel för att förbättra arbetsmiljön samt se över
personalförstärkning av hemvård och vård- och omsorgsorganisationen.
John Johansson (S) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Johanna Reimfelt (L) yrkar att lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
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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 gällande hur medlen ska användas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer därefter Johanna Reimfelts (L) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet och finner att programnämnden beviljar
yrkandet.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Rekvirera 53 954 134 kr från Socialstyrelsen.
2. Johanna Reimfelt (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Moderaterna avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande gällande
fördelning hur de rekvirerade medlen fördelas.

§ 51 Statsbidrag - Subventioner av familjehemsplaceringar
- Beslut
Ärendenummer: Sov 239/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en satsning under åren
2021 - 2023 för subventioner av familjehemsplaceringar. Syftet är att säkerställa
att barn och unga som är i behov av familjehemsplacering ska få sina
rättigheter och behov tillgodosedda. Örebro kommunhar möjlighet att
rekvirera 904 768 kr från Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Uppdragsdirektiv, Rekrytering stöd och uppföljning av familjehem
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Statsbidrag motsvarande 904 768 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
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2. Statsbidraget föreslås finansiera Socialnämndens arbete med
familjehemsplaceringar enligt uppdragsdirektiv.
Beslut

Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 52 Ekonomisk månadsrapport januari till februari 2021 Information
Ärendenummer: Sov 238/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Månadsrapporten sammanställs för att ge Programnämnd social välfärd aktuell
ekonomisk information under året. Månadsrapporten är ett komplement till
delårsrapport 1 och 2 samt årsberättelse.
Syftet med månadsrapporten är att i ett tidigt skede upptäcka ekonomiska
avvikelser. Månadsrapporten är en del i arbetet med en ekonomi i balans.
Utfallet för Programnämnd social välfärds egna verksamhet till och med 202102-28 uppgår till 338,4 miljoner kronor. Det är i början på nytt år och inte
riktigt alla kostnader och intäkter som avser perioden har blivit bokförda.
Helårsbudget för Programnämnden uppgår till 2 241,1 mnkr.
De fortsatta ekonomiska effekterna av covid-19 är i nuläget svåra att bedöma
på lång sikt i form av minskad efterfrågan på välfärdstjänster.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi, jan-febr 2021 Programnämnd social välfärd
Månadsrapport Vårdboendenämnden februari 2021
Månadsrapport Hemvårdsnämnden februari 2021
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 53 Igångsättningsbeslut för om- och tillbyggnad av
vård- och omsorgsboendet Skebäcksgården - Beslut
Ärendenummer: Sov 242/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Vid Programnämndens sammanträde den 2021-03-04 beslutades att
Programdirektören för programområde social välfärd får i uppdrag att teckna
avtal om samverkan och ombudsuppdrag med Länsgården gällande om- och
nybyggnationen av vård- och omsorgsboendet Skebäcksgården.
Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen
igångsättningsbeslut för nya Skebäcksgården. Tidsplanen i ombudsavtalet visar
att beslut om upphandling kommer att ske under våren 2021 och att
tilldelningsbeslut planeras till efter sommaren 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
1. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
igångsättningsbeslut av en om- och nybyggnation av vård- och
omsorgsboendet Skebäcksgården.
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 54 Ombudgettering april 2021- Beslut
Ärendenummer: Sov 237/2021
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Inom Kommundirektörens uppdrag har kostnadsbesparing identifierats hittills
och hänförs till hyreskontrakt som sägs upp inom ramen för ”Nod-projektet”.
För Programnämnds social välfärd innebär det en minskad budget
motsvarande 350 tkr för minskad lokalkostnad för Näbbtorget, Myndighet
social välfärd.
Enligt Kommunstyrelsebeslut fick Programnämnd social välfärd och
Programnämnd barn och utbildning i uppdrag att implementera Bryggan till en

15 (21)

Digitalt signerat
ÖREBRO

Protokoll

permanent verksamhet. För 2021 innebär det att Programområde social välfärd
finansierar 2 933 tkr för ändamålet som föreslås ombudgeteras till
Programnämnd barn och utbildning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-03-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. 2 933 tkr ombudgeteras till Programnämnd barn och utbildning för
finansiering av ”Bryggan”, ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen.
2. Fastställa budgetram för Programnämnd social välfärd.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 55 Information om läget med Covid-19
Ärendenummer: Sov 169/2021
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet. Så väl i landet i helhet som i länet ser vi
en ökning av antalet personer med covid-19 och antalet inlagda på sjukhus.
Status för antal smittade 210406 var 4 personer inom hemvården, 0 personer
inom vårdboende och 2 smittade inom Förvaltningen för sociala insatser (FSI).
När det gäller medarbetare fanns 651 kända fall av covid-19 (vecka 13) över tid
inom vård och omsorg och 296 kända fall (vecka 13) över tid inom FSI.
De allra flesta inom kommunens verksamheter som ska vaccineras har fått två
doser vaccin. Vaccinationsarbetet inriktas nu på att vaccinera nytillkomna
personer i verksamheterna.
Totalt har över 10 800 doser vaccin administrerats och över 7400 av dem har
givits i personens hem.
Beslutsunderlag

Presentation: Covid-19, nuläge inom Sov 2021-04-08
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Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 56 Entledigande och fyllnadsval till Myndighetsutskottet
Ärendenummer: Sov 273/2021
Ärendebeskrivning

Sara Maxe (KD) har begärt att entledigas från Myndighetsutskottet. Anna
Andersson (KD) föreslås ersätta Sara Maxe (KD).
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Sara Maxe (KD) entledigas från Myndighetsutskottet.
2. Anna Andersson (KD) ersätter Sara Maxe (KD) som ledamot i
Myndighetsutskottet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 57 Entledigande och fyllnadsval till Föreningsutskottet
Ärendenummer: Sov 274/2021
Ärendebeskrivning

Anna Andersson (KD) har begärt att entledigas från Föreningsutskottet. Sara
Maxe (KD) föreslås ersätta Anna Andersson (KD).
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Anna Andersson (KD) entledigas från Föreningsutskottet.
2. Sara Maxe (KD) ersätter Anna Andersson (KD) som ledamot i
Föreningsutskottet.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 58 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 131/2021
Ärendebeskrivning

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

Verksamhetsberättelse 2020 Patientnämnden
Lägesrapport Offentliga toaletter
Protokoll Myndighetsutskott 2021-03-04
Registrerade ärenden i W3D3 Pn sov 2021-02-26 till 2021-03-31
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 59 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 132/2021
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera beslutanderätten i
vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas
till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum 26 mars 2021.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut Pn sov 8 april
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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.

§ 60 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 134/2021
Ärendebeskrivning

Muntlig information om att ordföranden på delegation i enlighet med 1 § i
delegationsförteckningen om brådskande ärenden där nämndens beslut inte
kan inväntas, fattat ett delegationsbeslut om att förlänga Stadsmissionens
utökade verksamhet i Porten fram till 30 juni. För att kunna erbjuda ett
smittskyddssäkert stöd till utsatta personer i samhället har verksamheterna
tillfälligt fått utöka sina lokaler vilket ger utökade kostnader. Den tidigare
överenskommelsen med föreningen löpte ut vid månadsskiftet innan
nämndsammanträdet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 61 Ledamotsinitiativ - Öka säkerheten för personer som
behöver hjälp
Ärendenummer: Sov 298/2021
Ärendebeskrivning

Johanna Reimfelt (L) lämnar in ett ledamotsinitiativ om att Örebro kommuns
hemsida bör genomlysas för att förbättra och öka tillgängligheten på
information om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld samt att en
panikknapp inrättas på hemsidan för att snabbt kunna lämna hemsidan och
dölja sökningen på kommunens hemsida.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ, Öka säkerheten för personer som söker hjälp
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Förslag till beslut

Liberalernas förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Att en genomlysning av Örebro kommuns hemsida görs för att förbättra
och öka tillgängligheten på information om våld i nära relationer samt heders
relaterat våld.
2. Att en panik-knapp inrättas på hemsidan.
Yrkande

Emelie Jaxell (M) och Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Johanna Reimfelts
(L) yrkande.
John Johansson (S) föreslår att yrkandet hänskjuts till presidiet för diskussion
för att sedan tas upp på nästa sammanträde.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det efter diskussion i nämnden
finns ett förslag till beslut, det vill säga att ärendet hänskjuts till presidiet för
diskussion för att sedan tas upp på nästa sammanträde och att nämnden
beslutar enligt detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet hänskjuts till presidiet för vidare diskussion och tas sedan upp på
nästkommande sammanträde.

§ 62 Ledamotsinitiativ - Genomlysning av korttidsplatser
Ärendenummer: Sov 301/2021
Ärendebeskrivning

Johanna Reimfelt (L) lämnar in ett ledamotsinitiativ om att programdirektören
får i uppdrag att göra en genomlysning av behovet av korttidsplatser för
målgrupper som väntar på att beslutet ska verkställas att och programdirektöen
ska återkomma till programnämnden med förslag på hur behovet för olika
målgrupper ska tillgodoses, samt möjligheten att lösa platsbristen genom
upphandling av korttidsplatser.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ, Genomlysning av korttidsplatser
Förslag till beslut

Liberalernas förslag till Programnämnd social välfärd:
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1. Att Programdirektören får i uppdrag att göra en genomlysning av
behovet av korttidsplatser för målgrupper som väntar på att beslutet
ska verkställas.
2. Att Programdirektören återkommer till Programnämnden social välfärd
med förslag på hur behovet för olika målgrupper ska kunna tillgodoses.
3. Att Programdirektören undersöker möjligheten att upphandla
korttidsplatser för individer som väntar på beslut med risk för en längre
placering.
Yrkande

John Johansson (S) föreslår att yrkandet hänskjuts till presidiet för diskussion
för att sedan tas upp på nästa sammanträde.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det efter diskussion i nämnden
finns ett förslag till beslut, det vill säga att ärendet hänskjuts till presidiet för
diskussion för att sedan tas upp på nästa sammanträde och att nämnden
beslutar enligt detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet hänskjuts till presidiet för vidare diskussion och tas sedan upp på
nästkommande sammanträde.

§ 63 Övrig fråga: Tullhuset covid-19
Ärendebeskrivning

Johanna Reimfelt (L) väcker en övrig fråga gällande Tullhusets funktion under
pandemin med Covid-19.
Yrkande

John Johansson (S) förslår att svar på frågan hänskjuts till nästkommande
sammanträde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Frågan besvaras på nästkommande sammanträde.
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Ärende: Habiliteringsersättning 2021
Ärendenummer: Sov 231/2021
Datum: 2021-04-08

Flitpeng?!
Att tala om höjd habiliteringsersättning i tjänsteskrivelsen blir inte riktigt helt korrekt eftersom att den är
kvar på samma nivå som förra året 2020 med 40 kr för halvdag respektive 60 kr för heldag - men inte
desto mindre är det positivt att den är högre än tidigare år längre tillbaka. Med det sagt så kostar en
bussresa tur och retur inom Örebro 74 kr vid köp av enkelresor. Om flitpengen ska ses som en belöning
så borde det rimligen bli någon krona kvar efter bussresan eller smörgåsen man blir hungrig på under
arbetsdagen, annars så har deltagaren fått betala för sin flit - vilket helt enkelt får betraktas som
kontraproduktivt. Jag yrkar bifall till ärendet men vill ändå påminna om att Sverigedemokraterna har en
högre budget om 50 kr för halvdag respektive 100 kr för heldag – vilket är en bit på vägen mot en i alla
fall symbolisk belöning för arbetet snarare än att det riskerar att bli en kostnad för att delta.

För Sverigedemokraterna i Social välfärd:

____________________________
David Larsson (SD)

____________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro kommun
Organisationsnummer: 802450–5730
Box 30000, 701 35, Örebro
Telefon: 019-21 55 38
E-post: orebro@sd.se

Sid. 1 (1)
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Ärende 14
Ärendenummer: Sov 235/2021

Programnämnd Social välfärd
Örebro kommun
8 april 2021

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet säkerställt mer
resurser till äldreomsorgen. Detta är bra och Liberalerna delar Programnämndens avsikt att
rekvirera dessa medel. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer i Örebro kommun. Dock delar Liberalerna inte majoritetens syn på hur dessa pengar ska
fördelas.
En satsning som Liberalerna anser är avgörande för en trygg äldreomsorg är förhöjd
grundbemanning inom hemtjänsten och på Vård och omsorgboende. Det räcker inte med den
satsning som är föreslagen av de styrande. Liberalerna vill höja grundbemanning ytterligare på
vård- och omsorgsboenden. Idag finns det för få medarbetare för att kunna upprätthålla de
grundläggande behoven som näring, vila, hygien och hälsa. Liberalerna gör en tydlig prioritering
när vi satsar 30 miljoner på vård och omsorgsboenden som bland annat ska gå till ökad bemanning.
Liberalernas satsning på förhöjd bemanning kombinerad med minskad administration kommer
frigöra mer tid för mötet mellan omsorgspersonalen och de människor som de finns där för.
Det är också viktigt att politiken samtidigt vågar utreda hur djupt och brett välfärdsuppdraget ska
gå. Att mer resurser kommer till kommunen innebär inte att Liberalerna kan blunda inför att
kostnadsutvecklingen och skatteunderlaget inte är i balans. Det är ingen hemlighet att kommunens
hemvård brottats med stora underskott sedan många år. Vi behöver nu gemensamt ta ansvar för
varandra och komma överens om vad välfärdsuppdraget består av.

För Liberalernas

Johanna Reimfelt, Liberalerna.
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Yrkande

12. Statsbidrag – Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet.
I vården och omsorgen om personer med demenssjukdom – Beslut
Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna ställer sig generellt positiva
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Att förbättra vård och omsorg
samt att motverka ensamhet bland äldre med demenssjukdom är
oerhört viktigt, speciellt under en tid då människors liv begränsas av den
pågående Coronapandemin.
Vi ser att de medel Örebro kommun kan rekvirera från Socialstyrelsen är
mycket välkomna, samtidigt är det av stor vikt att dessa pengar fördelas
så att de gör största möjliga nytta för de som behöver dem.
Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna anser därför att frågan om
hur pengarna ska fördelas borde vara föremål för politiskt beslut där
även oppositionen har möjlighet att påverka utgången.

Med hänvisning till ovan yrkas:
Att

bifalla punkt 1.

Att

avslå punkt 2–3.

Att

programdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på
hur medlen ska fördelas.

Martha Wicklund

Emelie JaxellJohanna Reimfelt

Vänsterpartiet

Moderaterna

Liberalerna
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Öka säkerheten för personer som söker hjälp.
Örebro kommun har sedan flera år tillbaka en enhet som arbetar med våld i nära relationer.
Det är bra och det arbetet behöver utvecklas både med en öppen ingång och ett stärkt
barnperspektiv. Det kan inte och ska inte vara endast våld i nära relationer som arbetar mot
våld i närarelationer det är ett arbete som ska genomsyra all verksamhet.
Det kan finnas flera hinder varför en som utsätts för våld inte söker hjälp. För en del individer
handlar det om att de bevakas dygnet runt och deras telefoner kollas ständigt av. Det finns en
utbredd rädsla av att söka hjälp och minsta antydan till att hjälp har sökts kan innebära föra
för deras liv.
Jämställdhetsmyndigheten har släppte en rapport Covid-19 och våldsutsatthet i vilket flera
punkter har identifierats hur kommunerna kan och bör sprida information om våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Något som Örebro kommun inte idag lever
upp till.
För det första är information om våld i nära relationer placerade under rubriken familj,
föräldraskap och relation. Det minskar tillgängligheten för de som blivit utsatta för våld i en
ung partnerrelation eller mot äldre och personer med funktionsnedsättning som blivit utsatt
för våld av någon som de stor i beroendeställning till. Placeringen är fel och sänder ett
budskap hur Örebro kommun ser på våld i närarelationer och vilka som utsätts för det. För det
andra är inte informationen anpassad för barn vilket den bör vara.
För det tredje saknas tydlig information om hur du söker hjälp om du blivit utsatt för heders
relaterat våld. Information om heders relaterat våld saknas också när olika definitioner listas
upp på hemsidan. Även i samband med information om covid-19 saknad information om
heders relaterat våld och förtryck.
Avslutningsvis kan vi konstatera att Örebro kommun saknar en panik-knapp. En panik-knapp
innebär att du kan lämna sidan omedelbart och på det sättet dölja din sökning på kommuns
hemsida. För att öka tryggheten för den som väljer att söka hjälp är det något som omedelbart
bör åtgärdas.

Med det som bakgrund yrkar Liberalerna på
Att en genomlysning av Örebro kommuns hemsida görs för att förbättra och öka
tillgängligheten på information om våld i nära relationer samt heders relaterat våld.
Att en panik-knapp inrättas på hemsidan.
Johanna Reimfelt, Liberalerna.
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Genomlysning av korttidsplatser.
Korttidsplatser ska användas för tillfällig korttidsvistelse. En korttidsvistelse kan exemplvis
bli aktuell efter en sjukhusvistelse eller som en avlastning för en närstående. Tullhuset är ett
av kommunens boende som har korttidsplatser och tar emot individer som skrivits ut från
sjukhuset men inte kan gå direkt till det egna hemmet. Det finns då en möjlighet att komma
till en korttidsplats för fortsatt vård och rehabilitering. Det finns också individer som befinner
sig på en korttidsplats i väntan på att ett beslut om särskilt boende ska verkställas, detta ifall
individen ej kan vänta i hemmet.
Det finns också ett behov för personer med funktionsnedsättning att tillfälligt vistas på en
korttidsplats i väntan på beslut enligt LSS. Ett sådant behov kan uppstå med kort varsel eller
inget varsel alls och behovet kan kvar stå i månader. En brist i utbud för målgruppen inom
LSS gör att det kan ta lång tid innan beslutet kan verkställas.
Det finns flera problem med detta för det första är det påfrestande för individen att bli fast på
en korttidsavdelning med hög vård tyngd när behovet är något annat. Det kan innebära en
ökad risk för social isolering. För det andra saknas det ofta kompetens inom LSS hos
medarbetarna. Det leder till att vistelsen kan bli kontraproduktiv och individen faktiskt
försämrats under sin vistelse.
Idag har Örebro kommun svårt att möta behovet ifrån denna målgrupp med existerande utbud
på korttidsplatser. Därför behöver korttidsplatser för att möta denna målgrupp upphandlas
eller ställas om av befintliga platser. Detta är viktigt för att kunna möta individens behov.
Med dessa brister som bakgrund anser Liberalerna att en genomlysning måste göras. Dels för
att en långsiktig plan ska kunna tas fram och dels för att lösa behovet kortsiktigt.
Med det som bakgrund yrkar Liberalerna på
Att Programdirektören får i uppdrag att göra en genomlysning av behovet av
korttidsplatser för målgrupper som väntar på att beslutet ska verkställas.
Att Programdirektören återkommer till Programnämnden Social välfärd med
förslag på hur behovet för olika målgrupper ska kunna tillgodoses.
Att Programdirektören undersöker möjligheten att upphandla korttidsplatser för
individer som väntar på beslut med risk för en längre placering.

Johanna Reimfelt, Liberalerna.
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