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Paragraf 53-68

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 22 maj 2017.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Jesper Räftegård (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 maj 2017.

§ 53 Information om Elgströmska huset
Ärendenummer: Sov 248/2017
Handläggare: Maria Eck, Cecilia Lundberg
Ärendebeskrivning
På sammanträdet presenterade medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) och socialt ansvarig samordnare (SAS) om den utredning som
gjorts och de åtgärder som har satts in efter att det framkom brister i
bemötande och omvårdnad på en av vård- och omsorgsboendet
Elgströmska husets avdelningar. En genomgående utredning har
genomförts och en åtgärdslista tagits fram samtidigt som ett antal
omedelbara åtgärder vidtagits för att förhindra att händelserna och bristerna
inte inträffar igen.
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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§ 54 Stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden
för äldre nattetid
Ärendenummer: Sov 179/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin och Elisabeth Miles
Ärendebeskrivning
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för
äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med
kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och
Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation för arbete med ökad
kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag
till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre.
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig
dygnet runt.
En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda och komma med förslag på
tillämpning av dessa rekommendationer. En rapport och handlingsplan
beräknas vara klar hösten 2017.
Beslutsunderlag
PM från SKL 2016-12-15 Kvalitet i särskilt boende. Rekommendation för
arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
Tjänsteskrivelse, 2017-04-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Anta SKLs rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre nattetid.
2. SKLs rekommendationer tas med i arbetet framåt för tillämpning av
socialtjänstförordningen. Förslag på tillämpningar presenteras under hösten
2017
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 55 IT-investeringar
Ärendenummer: Sov 190/2017
Handläggare: Elisabeth Miles
Ärendebeskrivning
Örebro kommun och Programnämnd social välfärd behöver vara med i den
digitala utvecklingen vilket bland annat innebär införande av nya arbetssätt
och välfärdsteknik. Den kommande demografiska utvecklingen gör också
att digitala lösningar behöver nyttjas för att klara utvecklingen
resursmässigt och ekonomiskt.
Programnämnden behöver tillsammans med digitaliseringsavdelningen
arbeta fram en långsiktig strategisk plan för hur utvecklingen ska bedrivas
framöver.
Programområde Social välfärd har behov av att ta del av kommunens
investeringsutrymme för åren 2018-2021. Det är för investeringar i
framförallt införande av infrastruktur, e-tjänster och välfärdsteknik.
Utvecklingen går mot att andelen köp av tjänster ökar och att
investeringarna minskar.
Ett antal större utredningar och förstudier pågår under 2017. Det är främst
inom tre huvudområden som satsningar behövs under 2018 och framåt,
förändrade arbetssätt, välfärdsteknik samt e-tjänster. Innehållet i dessa
satsningar kommer utvärderas enligt en kommungemensam modell som är
under framtagande.
Programnämnd social välfärds förslag ska ligga till grund för Kommun
styrelsens fortsatta arbete med budget 2018. Kommunstyrelsen beslutar,
enligt nuvarande plan, om investeringsprogram för 2018-2021 i juni och
oktober 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Investeringsplan IT 2018-2021 för programområde Social
välfärd, 2017-04-19.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Investeringsplan IT 2018-2021 för programområdet Social välfärd antas.
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Investeringsplan IT 2018-2021 för programområdet Social välfärd antas.
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 56 Information om tidplan för delår 1
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet om tidsplanen för att sammanställa
delårsrapporten 1 2017 som kommer att presenteras på programnämndens
sammanträde den 1 juni.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 57 Information om arbetet med Sveriges bästa
äldreomsorg
Ärendenummer: Sov 135/2014
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Per-Åke Sörman
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet. En bild av vad medborgarna och
medarbetarna kännetecknar en god äldreomsorg har tagits fram
tillsammans med en framtidsanalys. En plan för arbetet är på gång att tas
fram tillsammans med en parlamentarisk grupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Tomas Fredriksson (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i den
parlamentariska gruppen för Sveriges bästa äldreomsorg.
3. Jesper Räftegård (MP) väljs till ny ledamot i den parlamentariska
gruppen för Sveriges bästa äldreomsorg.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 58 Verksamhetsuppföljning EKSAM
Ärendenummer: Sov 304/2014
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade den 6 mars 2015 att bifalla Eksams
ansökan om finansiering om 1,5 miljoner kronor per år i tre år, från maj
2015 till och med april 2018.
EKSAM, ideell förening för ekonomisk samverkan, vänder sig till
medborgare i Örebro som har behov av ekonomisk rådgivning.
Huvudändamålet med EKSAMs verksamhet är att arbeta mot fattigdom
och för social inkludering. Ett av målen med verksamheten är att förebygga
att människor hamnar i en ohållbar ekonomisk situation, samt att erbjuda
kunskap och metoder för att sköta sin egen privatekonomi. Verksamheten
möter särskilt utsatta grupper, t.ex. personer med olika psykiska
funktionshinder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-04-07
Verksamhetsberättelse 2016
Rapport med statistik 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 59 Förändrade planeringsförutsättningar bostad med
särskild service
Ärendenummer: Sov 522/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin, Roger Joelsson
Ärendebeskrivning
Programdirektör Social välfärd Daniel Jansson Hammargren har gett i
uppdrag utreda förändrade planeringsförutsättningar, bostad med särskild
service. Uppdragstagare och projektledare, Roger Joelsson planerare,
Avdelning myndighetsutövning.
Ärendet presenterar förslag till fortsatt arbete kring
bostadsplaneringsprocessen inom området funktionshindrade.
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Uppdragets mål är att hitta kostnadseffektiva insatser som i möjligaste mån
kan minska efterfrågan eller behov för bostad med särskild service.
Rapporten ger inget direkt svar på hur efterfrågan eller behov kan minskas
inom bostad med särskild service. Däremot redovisas ett antal förslag till
möjliga förbättringar gällande planering, handläggning och genomförande
av insatser avseende bostäder för funktionshindrade. Förbättringar som kan
ge kvalitativa och kostnadseffektiva effekter på sikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-04-27
Rapport - Förändrade planeringsförutsättningar, bostad med särskild
service
Uppdragsdirektiv
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 60 Kvalitets- och avtalsuppföljning Landbotorpsallé
Ärendenummer: Sov 154/2017
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Upphandlings- och uppföljningsavdelningen vid
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av Programnämnd social
välfärd utfört en avtals- och kvalitetsuppföljning på LSS-boendet
Landbotorp.
Uppföljningen visar att verksamheten har arbetat hårt och aktivt med de
områden som det tidigare funnits brister inom och som det tidigare
inkommit klagomål från den tid Nytida AB stod för driften. Sedan Humana
tog över driften av Landbotorps Gruppbostad har verksamheten inte fått in
några klagomål, vilket även bekräftar att deras arbete gett resultat. Idag
bedöms verksamheten leva upp till grundkraven på kvalitet väl och särskilt
får gruppbostadens styrkor inom områdena anhörigstöd, tillgänglighet och
information samt personal och ledarskap lyftas fram.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Landbotorp Gruppbostad är ett
boende av god kvalité med individfokus, som arbetar aktivt med de
anhöriga och ser dem som en resurs och stöd för att kunna tillgodose de
individuella behoven och önskemålen. Landbotorp har mervärden som de
garanterar att de ska uppnå i sitt avtal. Sammanfattningsvis gör resultatet
av uppföljningen att Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar en
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förlängning av avtalet med Humana Omsorg för driften av Landbotorp
LSS-boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-04-12
Rapport - Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning, 2017-03-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 61 Kvalitets- och avtalsuppföljning Berggården
Ärendenummer: Sov 155/2017
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Norlandia Care AB bedriver på uppdrag av Örebro kommun, vård- och
omsorgsboendena Berggården sedan 2012 samt Sirishof och
Skäpplandsgården sedan hösten 2010.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en avtals- och kvalitetsuppföljning
på Berggården inför en sista förlängning med tre år till 2018-09-30- 2021
09-30. Uppföljningen har skett i tre delar med utgångspunkt i
kvalitetsområden där fokus varit på den kvalitet som brukaren erbjuds i
form av resurser som anställdas kompetens, rutiner och arbetssätt.
Bedömningen efter uppföljningen är att de boende på Berggården får en
vård och omsorg av mycket god kvalité. Verksamheten uppfyller
grundkraven och mervärdena väl eller mycket väl och har styrkor inom alla
granskade områden. Den engagerade ledningen, tydliga verksamhetsidén
och den starka sammarbetskänsla hos personalen får särskilt lyftas fram
som styrkor hos verksamheten. Ett fåtal förbättringsområde framkom där
bland annat kopplingen mellan evidens och forskning behöver utvecklas i
form av metoder. Förbättringsområdena är verksamheten medvetna om,
och med deras vilja att det som är bra alltid kan bli bättre, finns det redan
idéer och strategier för att ytterligare förbättra verksamheten.
Utifrån resultatet av uppföljningen rekommenderar
Kommunstyrelseförvaltningen en avtalsförlängning med Norlandia Care
AB för driften av Berggården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-13
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Avtalet med Norlandia Care AB för driften av vård- och omsorgsboendet
Berggården förlängs med tre år från 2018-09-30 till 2021-09-30.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att Berggården ska återtas till kommunal regi genom att
omforma verksamheten till en kommunal intraprenad.
Johan Åqvist (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Martha Wicklunds (V) yrkande om att Berggården ska tas tillbaka i
Kommunal regi genom att omforma verksamheten till en kommunal
intraprenad.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Avtalet med Norlandia Care AB för driften av vård- och omsorgsboendet
Berggården förlängs med tre år från 2018-09-30 till 2021-09-30.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet i förmån för eget
yrkande om att Berggården ska tas tillbaka i kommunal regi genom att
omforma verksamheten till en kommunal intraprenad.

§ 62 Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre
Handläggare: Frida Evertsson
Ärendebeskrivning
Frida Evertsson ger en kort presentation av regeringens förslag till en
nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre som ska ge högre
kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser,
tryggad personalförsörjning, flexibla former för beslut om äldreomsorg
bland annat.
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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.

§ 63 Samråd Översiktsplan Örebro kommun
Ärendenummer: Sov 84/2017
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har inkommit till Programnämnd social
välfärd med ett samrådsförslag rörande ny översiktsplan för Örebro
kommun. Översiktsplanen är en avsiktsförklaring för hela Örebro
kommuns utveckling de kommande 25 åren. Den anger viljeinriktningen
för var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som
ska skyddas, hur landsbygden ska växa och hur Örebro stad kan se ut i
framtiden. Planen ska också bidra till att utformningen av de ovan angivna
områdena ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle såväl ekonomiskt
som ekologiskt och socialt. Förslaget till ny plan ska gälla fram till 2040.
Programnämnd social välfärd ställer sig övervägande positiv till de
beskrivningar som görs i samrådsförslaget och till de ställningstaganden
som föreslås. Förslaget är väl genomarbetat och kartmaterialet beskriver på
ett överskådligt sätt de förslag på markanvändning som ges.
Programnämnd social välfärd lämnar, enligt nedan, kortare mer
övergripande synpunkter i relation till några teman som berör verksamheter
inom programnämndens område.
Beslutsunderlag
Samrådsförslag Vårt framtida Örebro  Översiktsplan för Örebro
kommun.
Remissvar, 2017-04-23.
Tjänsteskrivelse, 2017-04-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Svaret på samrådet antas och överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.
Nämndens behandling
Efter diskussion beslutar programnämnden att revidera
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på samrådet genom att
förtydliga vissa begrepp och skärpa skrivningen gällande det
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socialpolitiska perspektivet.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till dess att Nämnden
för funktionshindrade och Miljönämnden beslutat sina svar.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag
och David Larssons (SD) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Reviderat svar på samråd antas och överlämnas till Programnämnd
samhällsbyggnad.

§ 64 Remiss om Förslag om ändrade
övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso-sjukvård
Ärendenummer: Sov 193/2017
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har inbjudits att lämna yttrande över Förslag om
ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106).
Förslaget innebär en förändring av de övergångsbestämmelser för patienter
i sluten psykiatrisk vård som föreslagits i propositionen. I propositionen
föreslogs att den nya lagen skulle träda i kraft för psykiatriska slutenvården
den 1 januari 2019 och att nuvarande lagstiftning skulle gälla under hela
2018.
Socialdepartementet har nu lagt förslag om en ändrad
övergångsbestämmelse för psykiatrin som innebär att den nya lagen
kommer att träda i kraft även för psykiatrin från 2018. Under 2018 föreslås
en övergångsbestämmelse som innebär att till och med den 31 december
inträder kommunens betalningsansvar i enlighet med 5 kap. 4 § den nya
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för
patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård 30 dagar efter det att en
underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har skickats.
Betalningsansvaret enligt övergångsbestämmelsen inträder om det inte
finns någon överenskommelse mellan kommun och landsting om en annan
tidpunkt för kommunens betalningsansvar.
Örebro kommun är positiva till Socialdepartementets förslag. Det skulle
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försvåra arbetet för alla inblandade parter att tillämpa parallell lagstiftning
för psykiatrisk och somatisk vård under 2018. Det är också bra att länen
ges utrymme att komma överens om tidpunkt när kommunernas
betalningsansvar kan inträda.
Beslutsunderlag
Remissvar, 2017-04-19
Remiss - Förslag om ändrade övergångsbestämmelser i föreslagen lag om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Dnr
S2017/01662/FS
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Remissvaret antas och överlämnas till Socialdepartementet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 65 Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och
omsorg
Ärendenummer: Sov 66/2017
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har saknat ett samlat dokument som reglerar
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. Det har inneburit problem i att
skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och medfört en risk för att
personer med likvärdiga behov inte bedöms på samma sätt.
Programnämnden har också fått kritik från Stadsrevisionen för detta.
Det förslag riktlinjer som tagits fram av Myndighetsavdelningen i nära
samarbete med kommunjurist har till stor del handlat om att sammanställa
redan beslutade befintliga rutiner och andra dokument som redan är
beslutade. Av olika skäl har några förändringar och förtydliganden gjorts
som innebär skillnader mot hur biståndsbedömningen görs idag.
Vägledning för skälig levnadsnivå för insatserna ledsagning, mattjänst och
några serviceinsatser har tagits fram. Trygghetslarm måste fortsättningsvis
hanteras som ett bistånd för alla åldrar.
Konsekvenserna av riktlinjerna bedöms som positiva. En likvärdig
bedömning bidrar till rättssäkerhet och är bra för medborgaren och borde i
förlängningen gynna kommunens ekonomi. Förändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2017 och påverkar inte befintliga beslut. Därmed får de inte
några konsekvenser för de personer som har insatser idag. Förändringarna
runt mattjänst kommer på sikt att påverka volymerna i valfrihetssystemet
för mat då sannolikt färre personer kommer att ha ett beslut om mattjänst i
framtiden.
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorgs
verksamhetsområde
Tjänsteskrivelse, 2017-04-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 66 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 147/2017
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.

§ 67 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 146/2017
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 21 april 2017.

13

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 68 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Hur mycket använder sig Social välfärd av bemanningsföretag, Martha
Wicklund (V)
- Prognosen för 2017 är att kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor inom
myndighetsutövning, hemvård och vård- och omsorgsboende hamnar på
15 miljoner kronor.
Domar som har stor betydelse för myndighetsutövningen inom
programområdet bör redovisas, Martha Wicklund (V)
- De domar som rör myndighetsutövningen redovisas i första hand för
myndighetsutskottet vid behov, men kan i fall av stor betydelse
återredovisas till programnämnd.
Vad är näringsinnehåll och kostnad för matlådor, David Larsson (SD)
- Näringsinnehållet i en lunchlåda serverad av kommunen motsvarar 25
procent av dagligt intag.
- Ett abonnemang på lunchlådor varje dag kostar 1711 kronor per månad,
vilket är ungefär 55 kronor per lunchlåda.
- Ett abonnemang med lunchlåda måndag till fredag kostar 1334 kronor
per månad, vilket är ungefär 66 kronor per lunchlåda.
- Enstaka lunchlådor kostar 67 kronor styck.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§11 | Kvalitets- och avtalsuppföljning Berggården

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss förlängningen av avtalet med Norlandia Care AB för
driften av Berggården.
De privata företagen fungerar som avskilda öar och det är svårt att en få tillräcklig insyn i
verksamheten, som skulle behövts för att få en sammanhållen äldreomsorg i Örebro
kommun.
Generellt i kommunen och så även på Berggården har det varit dåligt med uppföljningar
av kvalitén på verksamheten. Ett annat stort problem är att kommunen aldrig utför
oanmäld inspektioner. När IVO däremot gjorde en oanmäld inspektion nyligen, fann man
brister i verksamheten.
Norlandia Care AB är ett vinstdrivande företag. Privat entreprenaddrift av kommunal
vård- och omsorgsverksamhet har visat sig fungera dåligt och har därutöver varit olönsam
för kommunerna.
Vi i Vänsterpartiet vill se att alla resurser ska gå till det som vi skattebetalare avsatt dem
för, för de äldres omsorg och till personalen. Vi vill därför se att Berggården omformas
till en kommunal intraprenad. Så kan vi föra över ansvaret för verksamheten till
avdelningen och personalen, samtidigt som eventuella överskott blir kvar i kommunen
och kvar på Berggården.

Jag yrkar därför
att

Berggården återtas till kommunal regi genom att omforma verksamheten
till en kommunal intraprenad

Om vårt yrkande inte bifalles, fungerar den här skrivelsen som en reservation.

Vänsterpartiet i Örebro
Martha Wicklund

