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Paragraf 50-63

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 15 maj 2018.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Pia Delin (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 maj 2018.

§ 50 Statsbidrag för habiliteringsersättning
Ärendenummer: Sov 128/2018
Handläggare: Birgitta Palmér, Andreas Legnerot, Malin Paulsson
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela
medel, 350 000 000 kr, till kommunerna i stimulansbidrag för
habiliteringsersättning, (enl. prop. 2017/18:1). Statsbidraget får användas i
syfte att införa eller höja dagpenningen för dem som deltar i daglig
verksamhet enligt LSS 9:10. Enligt proposition 2017/18:1 är ersättningen
densamma för 2019 och 2020.
Örebro kommun har möjlighet att rekvirera 6 335 000 kr för 2018.
Rekvisitionen ska vara socialstyrelsen tillhanda senast 1 juni 2018.
Idag finns ca 700 deltagare i den dagliga verksamheten.
Habiliteringsersättning betalas ut utifrån närvarodagar hel eller halv. Idag
30 kr respektive 45 kr. Under 2017 utbetalades cirka 70 200
heldagsersättningar och cirka 21 000 halvdagsersättningar, kostnad
3 905 000 kr.
Habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet är skattefri. Någon
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beloppsgräns finns inte enligt Skatteverket. I och med detta medför inte en
höjning av habiliteringsersättningen skattetekniska eller bidragstekniska
problem för den enskilde.
Den nya habiliteringsersättningen kommer att bli, för halvdag 40 kr och för
heldag 60 kr och gäller retroaktivt från och med 1 januari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Statsbidrag motsvarande 2 100 000 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
2. Habiliteringsersättningen för 2018 höjs till 40 kr för halvdag och 60 kr
för heldag från och gäller retroaktivt från och med 1 januari 2018.
3. Programdirektören får i uppdrag att följa utfallet av höjningen av
habiliteringsersättningen och dess konsekvenser samt att redovisa detta vid
årets slut.
Yrkande
Pia Delin (L) yrkar att den extra ersättningen blir 10 kronor för halvdag
och 35 kronor för heldag och att höjningen betalas ut som en extra
tidsbegränsad ersättning.
David Larsson (SD) yrkar bifall till Pia Delins (L) yrkande.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelsens förslag och Pia Delins (L) yrkande om en
tidsbegränsad ersättning om 10 kronor extra för halvdag och 35 kronor
extra för heldag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Statsbidrag motsvarande 2 100 000 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
2. Habiliteringsersättningen för 2018 höjs till 40 kr för halvdag och 60 kr
för heldag från och gäller retroaktivt från och med 1 januari 2018.
3. Programdirektören får i uppdrag att följa utfallet av höjningen av
habiliteringsersättningen och dess konsekvenser samt att redovisa detta vid
årets slut.
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Reservation
Pia Delin (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att den extra ersättningen blir 10 kronor för halvdag och 35
kronor för heldag och att höjningen betalas ut som en extra tidsbegränsad
ersättning.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget bifallsyrkande till Pia Delins (L) yrkande.

§ 51 Rekvirering av stimulansmedel gällande unga med
psykisk ohälsa
Ärendenummer: Sov 191/2018
Handläggare: Birgitta Palmér, Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Kommunen har möjlighet att rekvirera statliga medel från Socialstyrelsen
avseende att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa,
706 700 kr, för 2018. Programnämnden har att ta ställning till hur medlen
ska användas utifrån givna regelverk och på ett sätt som stödjer de
politiska prioriterade satsningarna. Region Örebro län och Örebro
Kommun har kommit överens om att tillsammans starta pilotverksamhet
för MiniMaria. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medlen
rekvireras och används för att delfinansiera pilotverksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-09
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.

§ 52 Pilotprojeket Minimaria
Ärendenummer: Sov 227/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har i Övergripande strategier och budget 2018 med plan
2019-2020 under kapitlet en trygg individ och familjeomsorg uttryckt
att det finns behov av en Mini-Maria verksamhet i samarbete med region
Örebro län.
4

I februari 2017 beslutade Regionfullmäktige att bifalla en motion om att
uppdra åt Regionstyrelsen att kartlägga behov och resurser samt att se över
förutsättningarna för att skapa en mottagning för unga med
drogproblematik.
I den kartläggning som genomfördes visade den att det fanns behov och
önskemål från Örebro kommun att starta en gemensam verksamhet och att
det fanns varierande intresse från länets kommuner att ta del av en sådan
verksamhet. Utredningen kom därmed fram till att det finns förutsättning
för att någon form av pilotverksamhet skulle kunna starta.
Som ett resultat av kartläggningen föreslås ett pilotprojekt för Mini-Maria,
i samverkan med Region Örebro län, att starta med löptid 2018-2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Kartläggning Mini-Mariaverksamhet, 2017-11-15
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.

§ 53 Förstudie för gruppbostad i Gällersta Gryt
Ärendenummer: Sov 249/2018
Handläggare: Anna Torgny
Ärendebeskrivning
En gruppbostad är en bostad som har ett antal mindre lägenheter samlade
runt ett gemensamt utrymme. Det finns personal dygnet runt och ska
innehålla maximalt sex platser, till dem kan ytterligare två servicebostäder
kopplas. En servicebostad innebär att den boende har en egen lägenhet men
kan tillkalla personal dygnet runt om behovet finns.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att tillsammans med
ÖrebroBostäder AB teckna ett förstudieavtal för att utreda
förutsättningarna för en byggnation av en gruppbostad i Gällersta-Gryt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
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nämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 54 Nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken
Ärendenummer: Sov 65/2016
Handläggare: Lars Thornberg, Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Askenäs är ett av kommunens 24 vård- och omsorgsboenden och ligger i
Odensbacken På området där Askenäs ligger finns fler fastigheter med
olika kommunala verksamheter och ÖBO som är fastighetsägare har
bostäder för seniorer.
Behovet av ombyggnad, renovering och förstärkning av brandskydd har
sedan länge uppmärksammats och flertalet utredningar har genomförts för
att hitta den effektivaste och bästa lösningen på dessa behov. Ett
igångsättningsbeslut fattades under 2016 om att bygga ett nytt vård- och
omsorgsboende i anslutning till vårdcentralen i Odensbacken där även
verksamhetslokaler för hemvård och dagvård ska inrymmas.
Parallellt skulle undersökas en alternativ användning av lokalerna i gamla
Askenäs.
I den fortsatta planeringen under 2017 av det nya boendet avslogs
bygglovsansökan på den aktuella tomten vid vårdcentralen och möjligheten
att få en ändrad detaljplan bedömdes som liten.
Analysen av alternativ användning av gamla Askenäs visade också att
något kommunalt behov av dessa lokaler saknades.
Förslaget innebär att utreda alternativet att bygga nytt vård- och
omsorgsboende på befintlig tomt för Askenäs i Odensbacken.
Genom att tidigarelägga ett nytt vård-och omsorgsboende i Bettorp
möjliggörs en evakuering av Askenäs utan att äventyra bedömt
volymökningsbehov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nämndens nästa sammanträde.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 55 Samarbetsavtal för nybyggnation av vård- och
omsorgsboende i Brickebacken
Ärendenummer: Sov 424/2017
Handläggare: Anna Torgny
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsboende är en behovsprövad insats som ges då behoven
av vård och omsorg inte kan tillgodoses i den vanliga bostaden. I Örebro
kommun finns det 24 vård- och omsorgsboenden. Utifrån
befolkningsprog-nosen, icke verkställda beslut och KPB-prognos (kostnad
per brukare) finns behov av att fortsätta och även intensifiera
utbyggnationen av antalet vård- och omsorgsboendeplatser.
Förstudie av olika tomtalternativ för ett nytt vård- och omsorgsboende i
Brickebacken visar att alternativet vid Saxon park och Tallrisvägen är
lämpligast. Ett igångsättningsbeslut behövs för att starta projekteringen.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att tillsammans med
ÖrebroBostäder AB teckna ett samarbetsavtal för ett nytt vård- och
omsorgsboende i Brickebacken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-19
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.

§ 56 Förstudie för vård- och omsorgsboende i Bettorp
Ärendenummer: Sov 263/2018
Handläggare: Anna Torgny, Malin Sandell
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsboende är en behovsprövad insats som ges då behoven
av vård och omsorg inte kan tillgodoses i den vanliga bostaden. I Örebro
kommun finns det 24 vård- och omsorgsboenden. Utifrån
befolkningsprognosen, icke verkställda beslut och KPB-prognos (kostnad
per brukare) finns behov av att fortsätta och även intensifiera
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utbyggnationen av antalet vård- och omsorgsboendeplatser.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att påbörja en förstudie för
att utreda förutsättningarna för en byggnation av ett vård- och
omsorgsboende i Bettorp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-23
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.

§ 57 Lokal- och bostadsförsörjningsplan med
investeringsprogram
Ärendenummer: Sov 213/2018
Handläggare: Anna Torgny, Birgitta Palmér, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna
har tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov är
av central betydelse för kommunens ekonomi. Genom
lokalförsörjningsplaner läggs grunden till en långsiktig planering och ett
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programområdets lokal-och bostadsförsörjningsplan beskriver
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker
sig över 8 år, där de första fyra åren har ett 4-årigt investeringsprogram
med driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren beskriver en mer
översiktlig behovsbild. Varje år ska programnämnden, som en del av sin
budget- och verksamhetsplanering, fastställa en lokal- och
bostadsförsörjningsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-20
Lokal och bostadsförsörjningsplan 2019-2022 med revidering 2018
Investeringsprogram/ekonomisk plan med bedömning för åren 2019-2022
samt revidering 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 20198

2022 med revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2018 och
bedömning för år 2019- 2022 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
igångsättningstillstånd av ett vård- och omsorgsboende 2022 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt bedömda driftskostnadsökningar i
ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad på vård- och omsorgsboenden enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
5. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av ombyggnation av vård- och
omsorgsboende och förstärkt brandskydd enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
6. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av två gruppbostäder 2020 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
Ulf Södersten (M) yrkar att byggnationen av nytt vård- och omsorgsboende
i Odensbacken samt vård- och omsorgsboendena i Brickebacken och
Bettorp påskyndas.
Pia Delin (L) yrkar att prioriteringen av nytt vård- och omsorgsboende i
Odensbacken får högsta prioritet.
Per-Åke Sörman (C) yrkar avslag till Ulf Söderstens (M) och Pia Delins
(L) respektive tilläggsyrkanden.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut
på beslutspunkt 1-6, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden finner att programnämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer därefter Ulf Söderstens (L) tilläggsyrkande om att
vård- och omsorgsboendena i Odensbacken, Brickebacken och Bettorp
påskyndas mot avslag och finner att programnämnden avslår
tilläggsyrkandet.
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Ordföranden ställer sedan Pias Delins (L) tilläggsyrkande om att nytt vårdoch omsorgsboende i Odensbacken får högsta prioritet mot avslag och
finner att programnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 20192022 med revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2018 och
bedömning för år 2019- 2022 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
igångsättningstillstånd av ett vård- och omsorgsboende 2022 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt bedömda driftskostnadsökningar i
ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad på vård- och omsorgsboenden enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
5. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av ombyggnation av vård- och
omsorgsboende och förstärkt brandskydd enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
6. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av två gruppbostäder 2020 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Reservation
Ulf Södersten (M), Anders Branden (M) och Carl-Johan Wase (M)
reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Ulf Söderstens (M)
tilläggsyrkande om att vård- och omsorgsboendena i Odensbacken,
Brickebacken och Bettorp påskyndas.
Pia Delin (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget tilläggsyrkande
om att nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken får högsta prioritet.
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§ 58 Ändringar i förfrågningsunderlag för tjänsterna
service, omvårdnad, mattjänst och daglig verksamhet
Ärendenummer: Sov 194/2018
Handläggare: Haidi Faraj, Magdalena Haczkiewicz
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har fyra separata förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem.
I de förfrågningsunderlag som tagits fram anges de krav som ska gälla för
utförarna av den aktuella tjänsten, samt vilken ersättning som ska ges.
Kraven i förfrågningsunderlagen förs sedan in i det avtal som tecknas med
utföraren. En årlig revision av förfrågningsunderlagen och tillika avtalen
sker med anledning av bland annat uppräkning av ersättningen. Därutöver
har Örebro kommun möjlighet att revidera förfrågningsunderlaget
ytterligare en gång per år.
Förfrågningsunderlagen ska följa samma struktur och gälla samma
områden i så stor utsträckning som möjligt, för att underlätta i
ansökningsförfarandet.
De ändringar som föreslås är förtydliganden utifrån beslut som fattats
nationellt och i kommunen samt förändringar av redaktionell karaktär.
Utförarna ska informeras om förändringarna för att kunna acceptera
villkoren eller säga upp avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-24
Förfrågningsunderlag omvårdnad 397/2017
Förfrågningsunderlag service 397/2017
Förfrågningsunderlag mat 397/2017
Förfrågningsunderlag daglig verksamhet 397/2017
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.
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§ 59 Fyllnadsval myndighetsutskott och föreningsutskott
Ärendenummer: Sov 264/2018
Ärendebeskrivning
Jesper Sjöberg Räftegård (MP) kommer att lämna sitt uppdrag i
Programnämnd social välfärd och behöver därför entledigas från sitt
uppdrag som ledamot i Föreningsutskottet och Myndighetsutskottet. Per
Folkeson (MP) föreslås väljas till ny ledamot i båda utskotten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Jesper Sjöberg Räftegård (MP) entledigas som ledamot i
Föreningsutskottet och Myndighetsutskottet.
2. Per Folkeson (MP) väljs till ny ledamot i Föreningsutskottet och
Myndighetsutskottet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 60 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 20 april 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 61 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.

§ 62 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 101/2018
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet.
- Resurser för en arbetsgrupp som ska arbeta med övergången till LOU har
tillsatts.
- Ytterligare 200 miljoner avsätts för ensamkommande barn och
ungdomar i statliga bidrag.
- Programdirektörer för Social välfärd och Barn och utbildning kommer att
se över samverkansorganisationen gällande måltidsenhetens arbete vid
nybyggnation.
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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§ 63 Övrig fråga
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) anser att det finns brister i beslutsunderlagens
konsekvensbedömningar och undrar vilka åtgärder som tas för att dessa ska
bli bättre.
- Joel Larsson, nämndsekreterare: Frågan har lyfts till
Kommunstyrelseförvaltningens biträdande förvaltningschef. I övrigt
kommer en översyn av beslutsunderlagen att göras innan utskick till
nämnd.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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