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Sofia R Persson Tf. programdirektör

Paragraf 1-16

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 20 februari 2018.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Anders Brandén (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 februari
2018.

§ 1 Upphandling av samarbetspartner för uppförande av
gruppbostad Norra Ormesta
Ärendenummer: Sov 414/2017
Handläggare: Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) är
inte statisk. Det förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om
eller önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den Lokal- och bostadsförsörjningsplan som
programnämnd Social välfärd antog under 2017 är att det, utöver andra
lösningar för att få till stånd fler bostäder, också krävs att ett antal
gruppbostäder nyproduceras. Det för att klara de nya beslut som förväntas
och för att kunna erbjuda brukare med extern placering boende i
hemkommunen.
Programnämnd Social välfärd har tidigare beslutat om ett förfrågningsunderlag avseende upphandling av samarbetspartner för uppförande av en
gruppbostad med sex lägenheter i Norra Ormesta.
Förfrågningsunderlaget har hämtats ut av 47 intressenter. Sista anbudsdag i
upphandlingen var 2018-01-18 och anbuden öppnades 2018-01-19
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Anbud hade då inkommit från:
- Botrygg Förvaltningsfastigheter AB
- GRIS Invest
- John Ekström
Beslutsunderlag
Upphandlingsprotokoll (bilaga 1)
Sammanställning av anbudsutvärdering (bilaga 2)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd Social välfärd antar anbud om samarbetspartner inför
nybyggnation av en gruppbostad med sex lägenheter i Norra Ormesta från
Botrygg Förvaltningsfastigheter AB.
2. Programdirektören för programnämnd Social välfärd ges delegation att
teckna samarbetsavtal med Botrygg Förvaltningsfastigheter AB.
3. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att färdigställa och teckna
hyreskontrakt för ny gruppbostad i Norra Ormesta.
4. Den slutgiltiga hyran får under byggtiden öka med max 1 % från den
överenskomna.
5. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) avstår från att delta i beslut och yrkar att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att nämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Nadia Abdellah (V) får
lämnat ett särskilt yttrande.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd Social välfärd antar anbud om samarbetspartner inför
nybyggnation av en gruppbostad med sex lägenheter i Norra Ormesta från
Botrygg i Örebro AB.
2. Programdirektören för programnämnd Social välfärd ges delegation att
teckna samarbetsavtal med Botrygg i Örebro AB.
3. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att färdigställa och teckna
hyreskontrakt för ny gruppbostad i Norra Ormesta.
4. Den slutgiltiga hyran får under byggtiden öka med max 1 % från den
överenskomna.
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5. Beslutet justeras omedelbart.
6. Nadia Abdellah (V) får lämna ett särskilt yttrande.
Nadia Abdellah (V) avstår från att delta i beslut.

§ 2 Personligt ombud - ansökan om medel för 2018
Ärendenummer: Sov 35/2018
Handläggare: Arianne Axewill
Ärendebeskrivning
Verksamheten 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 2018 godkänns. Ansökan skall lämnas in till
Länsstyrelsen i Örebro län och sista svarsdag är 2018-03-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-05
Redovisning 2018 års verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan om statsbidrag för verksamheten med personligt ombud för
2018 godkänns.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 3 Information om myndighetsutredning
Ärendenummer: Sov 450/2016
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning
Information om utredningen kring ansvarsfördelningen mellan
Socialnämnd väster, Socialnämnd öster och Programnämnd social välfärd.
Ett av utredningens resultat visar att organisationen bidrar till gruppering
av olika individer eftersom det är svårt att dela upp ansvaret för insatser
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enligt Socialtjänstlagen på flera nämnder då den är en ramlag som inte har
definierade insatser. Ett annat att reglementet riskerar att bli föremål för
tolkningar då det inte går att precisera och ytterligare ett resultat är att
organisationen försvårar en rättssäker myndighetsutövning.
Utredningen förslår ett antal åtgärder däribland:
- Samla all myndighetsutövning under samma nämnd.
- Utbildningsinsatser.
- Tydliga spelregler för samverkan.
Beslutsunderlag
Rapport, 2017-10-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningen beslutar.

§ 4 Införande av nytt valfrihetssystem för vård- och
omsorgstjänster i Örebro kommun
Ärendenummer: Sov 385/2017
Handläggare: Pernilla Wikström Pehrson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har sedan 2009 tillämpat lag (2008:962) om
valfrihetssystem för servicetjänster. År 2014 beslutades att lagen skulle
tillämpas även inom omsorgsområdet (omsorgstjänster). De insatser som
ges inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) svarar kommunen
för. Det finns idag cirka 44 privata utförare som kommunen har tecknat
avtal med. Av dessa utför 17 företag både service och omvårdnadsinsatser.
Det stora antalet utförare i kombination med en relativt ny organisation har
resulterat i en ineffektiv och kostsam verksamhet som lider av stort
ekonomiskt underskott. Programnämnden förordar att kommunen avskaffar
valfrihetssystemet beträffande omsorgstjänster och i stället upphandlar
dessa tjänster och insatser som ges inom ramen för hälso- och
sjukvårdslagen enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-01
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, 2017-12-04
Förslag till beslut
Förslag till beslut:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts
av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU.
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Nuvarande avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, daglig verksamhet och
servicetjänster kvarstår oförändrat.
3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster
utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
4. Inga avtal ska tecknas med nya leverantörer av omsorgstjänster under
den tvååriga uppsägningstid som gäller för ingångna avtal.
5. Upphandlingsavdelningen ges i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag
för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster vilket inkluderar insatser
enligt hälso- och sjukvårdslagen.
6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både
små och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under
föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och
omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i
kommunens egen regi.
8. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar avslag till förmån för eget förslag om att
nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster, servicetjänster, daglig
verksamhet och kost avskaffas.
Ulf Södersten (M) yrkar bifall 2 och 8. Avslag till punkterna 1, 3, 4, 5, 6
och 7 och föreslår krav på att samtliga hemtjänstutförare ska kunna
tillhandahålla både service- och omsorgsinsatser.
Johan Åqvist (L) yrkar avslag till förslaget med hänvisning till att det inte
utvecklar omsorgen för Örebroarna och föreslår en bredare utredning för
fler alternativ.
Per Folkeson (MP) yrkar avslag till förslaget.
David Larsson (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 3.
John Johansson (S) och Marie Brorson (S), Fisun Yavas (S), Sara Maxe
(KD), Gunhild Wallin (C) och Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall till
förslaget.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns sex förslag till
beslut, det vill säga majoritetens förslag och egna respektive förslag från
Nadia Abdellah (V), Ulf Södersten (M), Johan Åqvist (L), David Larsson
(SD) och avslagsyrkande från Per-Folkeson (MP).
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Ordföranden behandlar förslagen ett och ett och finner att
programnämnden beslutar enligt majoritetens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts
av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU.
Nuvarande avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, daglig verksamhet och
servicetjänster kvarstår oförändrat.
3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster
utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
4. Inga avtal ska tecknas med nya leverantörer av omsorgstjänster under
den tvååriga uppsägningstid som gäller för ingångna avtal.
5. Upphandlingsavdelningen ges i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag
för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster vilket inkluderar insatser
enligt hälso- och sjukvårdslagen.
6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både
små och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under
föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och
omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i
kommunens egen regi.
8. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Reservation
Nadia Abdellah (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget förslag om att nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster,
servicetjänster, daglig verksamhet och kost avskaffas.
Ulf Södersten (M), Anders Brandén (M) och Carl-Johan Wase
(M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag om att
krav ska ställas på att samtliga hemtjänstutförare ska kunna tillhandahålla
både service- och omsorgsinsatser.
Johan Åqvist (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet med hänvisning
till att det inte utvecklar omsorgen för Örebroarna och förslag om en
bredare utredning för fler alternativ.
Per Folkeson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag till förslaget.
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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§ 5 Tillsynsrapport 2017
Ärendenummer: Sov 591/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har beslutat att genomföra tillsyn på
ekonomiområden och verksamhetsområden. Nämnden har inte ansvar för
någon anställd personal och därför utgår detta område från tillsynen.
Utifrån fastställd tillsynsplan ska granskning ske av:
- Myndighetsutövning, flera ingångar och otydlig gränsdragning
- Myndighetsutövning, LSS/personlig assistans
- Ej tillräckliga kontrollsystem valfrihetssystem, anhöriganställningar
- Myndighetsutövning, uppföljning av biståndsbedömningsmodellen
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tillsynsrapport för 2017 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.

§ 6 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Sov 587/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
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 och ett
granskningsområde har sedan valts ut inom området ekonomi, Inom
område verksamhet flyttas granskningspunkten från plan 2017 och ingen
ny granskningspunkt har därför valts. Då nämnden inte ansvarar för någon
anställd personal utgår granskning inom område personal.
- Myndighetskontor - flera ingångar och otydlig gränsdragning.
- Övergripande kontroll över avtal med större ideella organisationer
saknas.
- Myndighetsutövning - biståndsbedömning av beslut för vård- och
omsorgsboende.
8

- Konsekvensbedömningar
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2018
Riskanalys
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Nämnden fastställer tillsynsplanen för internkontroll 2018.
2. Tillsynsplanen överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för
verkställande
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Information om årsbokslut
Ärendenummer: Sov 80/2018
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kort genomgång av det ekonomiska resultatet för 2017 på sammanträdet.
Totalt gör Social välfärd en positiv avvikelse på 9,8 miljoner kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 8 Tillskapande av demensteam
Ärendenummer: Sov 245/2016
Handläggare: Birgitta Carlsson
Ärendebeskrivning
I april 2016 beslutade programdirektören för Social välfärd att genomföra
pilotprojektet Kognitiva stödteam gemensamt med införandet av utredning
i hemmet. Syftet med pilotprojektet var att inhämta mer erfarenhet och
kunskap kring effekterna av att införa kognitiva stödteam i hemvården.
Detta skulle sedan ligga till grund för ställningstagande om Kognitiva
stödteam ska införas i Örebro kommun.
Våren 2017 fick demenscentrum i uppdrag av förvaltningschefen för vård
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och omsorg att skapa ett preventivt arbetssätt kring personer med
demensproblematik.
Utifrån utredningen och slutrapporten för kognitiva stödteamet är
Demenscentrums förslag att tillsätta ett Demensteam bestående av en
sjuksköterska och en arbetsterapeut. Teamet ska stötta såväl den egna
utföraren av hemvård som de externa utförarna. Förstärkningen ska till en
början gälla under en projekttid på 1 år varvid ett ställningstagande om
permanent fortsättning ska till. Teamets resurser finansieras under
projekttiden via statliga stimulansmedel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-16
Uppdrag demenscentrum
Förslag till ledningsgruppen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnden ger Demenscentrum i uppdrag att tillskapa ett
demensteam enl. förslag under en projekttid på 1 år.
2. Resurserna kopplat till demensteamet finansieras med statliga
stimulansmedel.
3. Uppföljning av demensteamet ska ske hösten 2018. I samband med detta
ska ställningstagande om en ev. fortsättning i permanent form.
Nämndens behandling
Efter diskussion i nämnden är nämnden enhällig om att ändra beslutssats 3
till "Uppföljning av demensteamet ska ske hösten 2018".
Yrkande
Per Folkeson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
reviderade förslag.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnden ger Demenscentrum i uppdrag att tillskapa ett
demensteam enl. förslag under en projekttid på 1 år.
2. Resurserna kopplat till demensteamet finansieras med statliga
stimulansmedel.
3. Uppföljning av demensteamet ska ske hösten 2018.

10

§ 9 Information om demensriktlinjer
Ärendenummer: Sov 336/2017
Handläggare: Jan Sundelius, Inga Blomstrand
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet. Syftet med riktlinjen är att den
demenssjukes vårdkedja ska vara individanpassad, tydlig och hänga ihop.
All personal ska arbeta utifrån ett multiprofessionellt arbetssätt, med
regelbundna uppföljningar. Samverkan mellan professioner både inom och
utanför kommunen är en förutsättning för en god vård och omsorg av
demenssjuka.
Beslutsunderlag
Riktlinjer - Vård och omsorg vid demenssjukdom, 2017-11-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 10 Utredning i hemmet
Ärendenummer: Sov 76/2018
Handläggare: Hanna Näsholm
Ärendebeskrivning
Utvecklingsarbetet Utredning i hemmet har pågått under 2016-2017 i syfte
att förbättra hemtagningen av personer som skrivs ut från slutenvården.
Beslutet om införande av utredning i hemmet togs av programnämnd social
välfärd i februari 2016 och arbetet tog sin utgångspunkt i tidigare
genomförda utvecklingsarbeten Trygghemgång (2013) och Sammanhållen
korttidsvård (2015).
Utredning i hemmet innebär att personen får en förlängd utredningstid i
hemmet för att med stöd av teamet identifiera sina resurser, behov samt
sätta upp mål för sin vård, omsorg och rehabilitering. Arbetssättet har visat
sig ge hög delaktighet, trygghet, bra struktur och ett tydligt underlag för
fortsatt planering. Både den enskilde och medarbetare har upplevt
arbetssättet som positivt.
Under 2017 har en uppföljning genomförts som bland annat visar att
målgruppen behöver utökas och myndighetsavdelningen förstärkas, med
anledning av bland annat Lag för samverkan vid utskrivning från
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slutenvård. Den nuvarande ersättningen behöver också förändras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-02
Utvärdering utredning i hemmet, 2018-02-02
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästa nämndsammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 11 Socialstyrelsens undersökning - Så tycker de äldre
om äldreomsorgen 2017
Ärendenummer: Sov 533/2017
Handläggare: Frida Evertsson
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet om Socialstyrelsens undersökningar
om omsorgen inom särskilt boende och hemtjänst i Örebro kommun under
2017.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsen - Resultat Örebro hemtjänst
Socialstyrelsen - Resultat Örebro särskilt boende
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 12 Avveckling av gruppbostad Lyckevägen
Ärendenummer: Sov 93/2018
Handläggare: Sofia Persson
Ärendebeskrivning
Gruppbostaden på Lyckevägen 4 i Odensbacken har historiskt sett endast
haft fyra platser. Boendet ligger i en flerfamiljsfastighet där resterande
hyresgäster är seniorer. Det har tidigare förkommit klagomål från
seniorerna angående ljud från hyresgäster i gruppbostaden vilket medför att
12

Avdelning myndighetsutövning inte kan erbjuda personer som inte klarar
flerfamiljsfastighet plats i gruppbostaden. I Odensbacken finns två andra
gruppbostäder med 12 platser, varav en plats i nuläget är tom. Det
geografiska läget har historiskt medfört att personer tackar nej till
erbjudande om boende på orten. Med bakgrund av detta föreslås en
avveckling av gruppbostaden Lyckevägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästa nämndsammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 13 Remiss om kunskapsstöd med rekommendationer
om behandling vid spelmissbruk och spelberoende
Ärendenummer: Sov 606/2017
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har erbjudit Örebro kommun att besvara en remiss om ett
nytt kunskapsstöd som tagits fram för spelmissbruk och spelberoende.
Örebro kommun anser att kunskapsstödet ger en bra hjälp i arbetet.
Beslutsunderlag
Remiss - Behandlings av spelmissbruk och spelberoende
Svar på frågor om kunskapsstödet
Svar på remiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Remissvaret antas och skickas till Socialstyrelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 14 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 99/2018
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 januari 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 15 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 100/2018
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.

§ 16 Fyllnadsval till föreningsutskottet
Ärendenummer: Sov 631/2016
Ärendebeskrivning
Terés Björndahl (SD) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i
Programnämnd social välfärd och därmed också från sitt uppdrag som
14

ledamot i Föreningsutskottet. Anders Östlund föreslås bli ny ledamot i
Föreningsutskottet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag Programnämnd social välfärd:
- Anders Östlund (SD) väljs in som ledamot i Föreningsutskottet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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~moderaterna
Yrkande
Ärende 8
Ärendenummer: Sov 385/2017
"Införande av nytt valfrihetssystem för vård- och
omsorgstjänster i Örebro kommun"

PN Social välfärd
Örebro kommun
8 februari 2018

Valfrihet och kvalitet ska gå hand i hand
Socialdemokraterna fortsätter, tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet,
sin kamp mot medborgarnas valfrihet. Förslaget att avskaffa Lagen om valfrihet för
omsorgstjänster och istället upphandla dem från ett fåtal företag kommer att kraftigt
begränsa antalet hemtjänstutförare som örebroarna kan välja mellan och i praktiken
avskaffa deras möjlighet att välja- och välja bo1i - sin hemtjänst.
Moderaterna vill bevara örebroarnas rätt att välja hemtjänst, och fokuserar istället på att
höja kvaliteten inom äldreomsorgen genom att ställa tydligare krav på utförarna. Vi vill
att företag och ideburna organisationer som tillhandahåller hemtjänst ska erbjuda både
serviceinsatser, som städning och matinköp, och omsorg, som hjälp med den personliga
hygienen. Idag kan utförare välja att bara erbjuda vissa typer av tjänster.
Moderaternas förslag innebär att en utförare ska kunna ordna alla typer av
hemtjänstinsatser för en omsorgstagare. Det skulle leda till att valet av hemtjänst blir
enklare och mer överskådligt för de äldre, som inte skulle behöva välja flera olika
utförare beroende på vilken typ av hjälp de behöver.
Det skulle även ge utförarna en bättre insyn i den hjälp deras omsorgstagare behöver
och leda till bättre samordning av de olika insatserna - och därigenom högre kvalitet i
hemtjänsten. Det skulle dessutom öka tryggheten för de äldre, som inte skulle behöva
släppa in lika många olika främmande personer i sitt hem. Idag kan en omsorgstagare
tvingas möta i snitt 17 olika personer i sitt hem på två veckor, en oacceptabel situation
som riskerar att skapa både osäkerhet och otrygghet.
Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen förblir oförändrade tills vidare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:
att
att
att

avslå punkterna 1, 3, 4, 5, 6 och 7, samt
bifalla punkterna 2 och 8,
i samband med nya, eller uppdatering av befintliga, avtal ställa krav på att
samtliga hemtjänsteutförare ska kunna tillhandahålla både service- och
omsorgsinsatser i enlighet med det här yrkandets intentioner.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

Ulf Södersten (M)
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§8 - Införande av nytt valfrihetssystem för vård- och
omsorgstjänster i Örebro kommun
Inledning
Vi i Vänsterpartiet ser positivt på att man nu skrotar den problematiska
LOV:en, lagen om valfrihetssystem. Vi har kontinuerligt lyft problem och
svårigheter med valfrihetssystemet och alla våra farhågor visade sig stämma.
Kostnaderna för hemvården har skjutit i höjden och kvalitén för de äldre har
blivit lidande. Kommunens egen verksamhet och organisation har fått ta
mycket stryk och det är framförallt personalen som fått ta smällen.
Samtidigt väljer styret att byta ett system med privatiseringar till ett annat.
Ideologin får gå före och de äldre kommer, som oftast, sist. Flera av de
fundamentala problem vi sett att privatiseringarna skapat inom LOV, kommer
att finnas kvar även i detta system.
Erfarenheterna med LOV visar att privatiserad hemvård skapar en ryckig
organisation och en svåröversiktlig hemvård i Örebro kommun, för äldre,
anhöriga och personal. En privatiserad hemvård, utan samma demokratiska
insyn som vi har i kommunens egen verksamhet, kräver också en mycket större
och dyrare kommunal apparat för kontroll och uppföljning av verksamheten.
Insynen i och kontrollen av vinstdrivande företag kommer alltid att vara
bristfällig och företagens övergripande mål att göra vinst går rakt emot
kommunens och Vänsterpartiets ambitioner att använda skattepengarna
effektivt, sparsamt och att erbjuda de äldre en omsorg av hög kvalité.
Örebro kommun och har högt ställda ambitioner på både kvalité för de äldre
och på personalens arbetsmiljö, något som vi vänsterpartister både står bakom
och vill utveckla ytterligare. Kollektivavtal för personalen är en självklarhet
och fortbildningar, kompetensutveckling och implementering av nya rön inom
äldreomsorgen, ska enkelt kunna nå ut till alla anställda inom verksamheterna.
Med en privatiserad hemvård försvåras det strukturerade och kontinuerliga
arbete som krävs för att kunna erbjuda den kvalité och riktiga jämlika valfrihet
som de äldre har rätt till. Det försvårar också arbetet som krävs för att göra
äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats för att rekrytera ny personal och
behålla den viktiga rutinen i verksamheterna.
Valfrihet för vem?
I den utredning som gjordes och i det förslag som nu ligger på bordet definieras
aldrig vad valfrihet är. Med borgerliga glasögon är det antalet företag som
avgör valfriheten och det faktiska innehållet i tjänsterna är sekundärt. För oss i
Vänsterpartiet är det alltid de äldres behov som ska styra hemvården, inte
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systemet. Det är de äldres önskemål och behov som ska styra, inte att man
råkat välja rätt namn på utföraren.
Behoven ska styra
Vi ställer oss mycket kritiska till förslaget att på förhand bestämma hur mycket
verksamhet som ska vara privat och hur mycket som ska vara kommunal
(punkt 3, i styrets förslag). Det frångår alla principer om hur man hanterar en
professionell upphandling och som man hanterar upphandling inom andra
kommunala verksamheter. För oss ska alltid kommunens behov av eventuella
bristande kompetenser inom den egna regin styra behoven av upphandling, inte
ett beslut som bestämmer att en viss verksamhet ska vara privat. Vi i
Vänsterpartiet kan se poängen med att kommunen vid erkänt behov av unika
kompetenser, som exempelvis språkkunskaper, upphandlar den verksamheten
av idéburna organisationer eller kooperationer genom LOU.
Privat är dyrare
Det största problemet med LOV är att det är kostnadsdrivande och vi ser att
flera drivkrafter för det kommer att finnas kvar i systemet med LOU. När
utförarna upphandlar antalet äldre och inte en mängd timmar, ges ekonomiska
incitament att producera så många timmar som möjligt till sina äldre. För det
första går den drivkraften helt emot kommunens egna ambitioner att med
rehabiliterande arbetssätt få ner behovet av omvårdnadstimmar. Det gör vidare
att kostnaderna för verksamheten sväller, men också att omsorgen av de äldre
blir ojämlikt fördelat beroende på vilken utförare man har.
Vänsterpartiets förslag till beslut lyder:
1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas.
2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, servicetjänster och daglig verksamhet
avskaffas. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att utveckla en
ny organisation för servicetjänster.
3. Vid behov där kompetens inom kommunens regi saknas, till exempel
språkkompetenser, skulle sådan verksamhet kunna upphandlas enligt
LOU.
4. Inga nya leverantörer ska antas under den tvååriga uppsägningstiden som
gäller ingångna avtal.
5. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Om vårt förslag faller, fungerar den här skrivelsen som en reservation!
För Vänsterpartiet
Martha Wicklund
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Liberalerna

2018-02-08

PROGRAMNÄMND SOCIALVÄRD
Ärende 8, 2018-02-08, ärende nr: Sov 385/2017
Införande av ett nytt valfrihetssytem för vård- och omsorgstjänster i Örebro Kommun
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill begränsa örebroarnas rätt
att välja hemtjänstutförare. De föreslår att omsorgen i hemmet ska undantas Lagen om valfrihet (LOV), och istället upphandlas hos ett fåtal aktörer. Liberalerna säger entydigt nej till
förslaget, som kommer att innebära en kraftig inskränkning av örebroarnas valfrihet och ett
minskat utbud. Det är viktigt att utbudet blir olika precis som behoven är.
Förslaget innebär att kommunen ska bestämma hur många omsorgsleverantörer som får
finnas i Örebro, och hur många tjänster respektive leverantör får tillhandahålla. I praktiken
innebär det en kraftig minskning från dagens mångfald av olika hemtjänstföretag. Antalet
utförare är oviktigt det är kvalitén som är viktigt och det gäller såväl kommunen som för
andra.
Liberalerna vill istället att Lagen om valfrihet borde utökas och utvecklas, inte begränsas.
Liberalerna vill i stället se en omorganisation inom kommunen som bättre stöttar och tillvaratar mångfald och dels utvecklar ett bättre system att hantera mångfalden men som
också sköter kommunens eget ansvar bättre.
Det kan t.ex. vara att ställa krav på att alternativa utförare löser sjuksköterskor och annat
som är svår delat mellan olika utförare.
Liberalerna yrkar avslag till liggande förslag om förändringar som vi inte tycker utvecklar
omsorgen för Örebroarna. Vi ser hellre att utmaningarna löses på ett annat sätt och föreslår
en bredare utredning för fler alternativ.
Om Liberalernas förslag faller i nämnden är detta tillika en reservation till förmån för eget
yrkandet.

Johan Åqvist (L)

I.

Liberalerna

Yrkande/ Reservation
Ärende: Införande av nytt valfrihetssystem för vård- och omsorgstjänster i Örebro kommun

Ärendenummer: Sov 385/2017

Datum: 2018-02-08

Sverigedemokraterna anser att kommunen även i fortsättningen ska vara största aktör på marknaden
för att kunna utgöra garant i de fall de privata leverantörerna inte klarar av att leverera. Därför måste
kommunen även i fortsättningen ha största andelen precis som idag. Ett minskat antal aktörer inom
valfrihetssystemet behöver i sig inte behöver betyda varken bättre eller sämre kvalitet . Det viktiga
för oss är ett tryggt system som klarar av att leverera den vård som utlovas.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att beslutspunkten 3 avslås.
I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Programnämnd Social Välfärd:

David Larsson (SD)

~ ~ ver/4:iedefM/craterM
J ÖREBRO KOMMUN

Särskilt yttrande
Ärende: Remiss om kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid spelmissbruk och
spelberoende.

Ärendenummer: Sov 606/2017

Datum: 2018-02-08

I dokumentet nämns behandlingsformer som består av olika former av terapi och medicinsk
behandling. Även om det inte framgår exakt vilken typ av terapi som avses och vad som ingår i den så
finner jag det troligt att det inte finns någon terapeutisk behandling där matematik används för att
behandla spelmissbruk. Jag har ett förslag på terapi för att behandla en av de grupper som lider av
spelmissbruk som går ut på att de som lider av spelberoende får lärarledd matematikundervisning
som syftar till att räkna ut vinstchanserna inom de spel där det föreligger ett spelmissbruk.
Förhoppningen är att den som väl har räknat ut de extremt låga vinstchanserna helt enkelt inser
vilket slöseri det är med pengar att spela och därmed har ett funktionellt verktyg för att motstå
fortsatt spelande.
För Sverigedemokraterna i Programnämnd Social Välfärd:

David Larsson (SD)

