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Programnämnd social välfärd

Datum: 2022-02-03
Tid: 14:00–17:30
Plats: Sessionssalen, Rådhuset och Teams

Närvarande ledamöter
Johanna Reimfelt (L), 2 vice ordförande
Anna Andersson (KD)
Emelie Jaxell (M)
Fisun Yavas (S) §§ 1-22
Frederick Axewill (S)
Jenny Thor (S)
Pell Uno Larsson (S)
Carina Toro Hartman (S)
Martha Wicklund (V)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Stina Ståhl (MP)
David Larsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Elvy Wennerström (S) Ersätter Marie Brorson (S)
Gunhild Wallin (C) Ersätter Annika Tholster (C)
Marie Montin (S) Ersätter Fisun Yavas (S) §§ 23-29

Närvarande ersättare
Tina Fingal Swens (C)
Sara Maxe (KD)
Ingemar Savonen (V)
Florencia Lopez (M)

Övriga
Zandra Björnram Nämndsekreterare
Patrik Jonsson Programdirektör
Liselott Bergqvist Planerare

Paragraf 1–4, 6–24 och 26–29
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Zandra Björnram, sekreterare

Digitalt justerat protokoll.

Johanna Reimfelt (L), Ordförande

Anna Andersson (KD), justerare
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§ 1 Val av justerare
Handläggare: Johanna Reimfelt

Ärendebeskrivning
Anna Andersson (KD) föreslås justera protokollet med Frederick Axevill (S) 
som ersättare.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Anna Andersson (KD) justerar protokollet med Frederick Axevill (S) som 
ersättare.

§ 2 Anmälan om jäv
Handläggare: Johanna Reimfelt

Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.

§ 3 Övriga frågor
Handläggare: Johanna Reimfelt

Ärendebeskrivning
 Inga övriga frågor anmäls.

 

§ 4 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Johanna Reimfelt

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Ärendelistan godkänns.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Ärendelistan godkänns.
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§ 6 Förstudie vård- och omsorgsboende Brickebacken - 
Beredning
Ärendenummer: Sov 549/2021
Handläggare: Charlotte Westman

Ärendebeskrivning
Förstudierapport för vård- och omsorgsboende i Brickebacken. I samma 
fastighet planeras även en gruppbostad, ett tillagningskök, lokaler för dagvård 
samt lokaler för hemvården.

Beslutsunderlag
Förstudierapport Brickebacken 2022-01-10
Bilaga 1 plan-sektion-vy 2021-11-25
Bilaga 2 situationsplan 2022-01-10

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Ärendet anses berett.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 7 Förstudie ombyggnation Ormesta förskola - Beredning
Ärendenummer: Sov 350/2021
Handläggare: Charlotte Westman

Ärendebeskrivning
Presentation av förstudie av gruppbostadens utformning efter ombyggnation 
av befintlig lokal, Ormesta förskola. 

Då förskoleverksamheten har flyttat från Ormesta förskola till en annan lokal 
så står denna fastighet tom. Behovet av gruppbostadsplatser är stort i 
kommunen och därför ser man möjligheten med att genomföra en 
ombyggnation av en befintlig förskole-byggnad till en gruppbostad.

Beslutsunderlag
Preliminär förstudie LSS Ormesta Presentation

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Ärendet anses berett. 
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 8 Personligt ombud 2022 - Beslut
Ärendenummer: Sov 9/2022
Handläggare: Arianne Axevill

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. Verksamheten har sedan 2019 övergått till Hemvårdsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 22-01-13
Ansökningsblankett för Personligt ombud 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud godkänns 
och skickas till Länsstyrelsen i Örebro län.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 9 Uppföljningsrapport 2021 - Uppföljningsenheten - 
Information
Ärendenummer: Sov 6/2022
Handläggare: Jasmina Mann

Ärendebeskrivning
Myndighetsverksamheten ansvarar för och genomför uppföljningar av utförare 
inom programområdet Social välfärd som konkurrensutsatts i enlighet med 
lagen om offentlig upphandling 2016:1145 (LOU),
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eller lagen om valfrihetssystem 2008:962 (LOV) för tjänster som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 (HSL), socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) 
samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 (LSS).

 I beställningen från programnämnd Social välfärd framgår det att 
uppföljningen ska utgå från en årlig plan och innefatta avtalsföljsamhet, kvalitet 
och kontroll av utbetalningar till utförare. Planen ska föredras i 
uppdragsgivande nämnd. Enligt antagen riktlinje för avtals- och 
verksamhetsuppföljning ska resultatet från de uppföljningar som genomförs 
redovisas till Programnämnd Social välfärd en gång om året eller på begäran 
från nämnd.

 Uppföljningsrapport 2021 innehåller en redovisning av enhetens uppdrag 
2021. Rapporten innehåller även en bilaga med ”Uppföljningsplan” för jan-juni 
2022.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport 2021, Enheten för uppföljning

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 10 Förfrågningsunderlag omvårdnadstjänster - 
Beredning
Ärendenummer: Sov 625/2021
Handläggare: Jeanette Birgersson

Ärendebeskrivning
Vid programnämnd 2021-06-03 beslutade Programnämnd social välfärd om ny 
Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom vård och 
omsorgs verksamhetsområde. I uppdraget att verkställa den nya riktlinjen 
framkom behov av att se över andra styrande dokument.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-06
Förfrågningsunderlag Omvårdnadstjänster Sov 326/2021
Överenskommelse Omvårdnadstjänster Sov 112/2020
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Ärendet anses berett.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 11 Förfrågningsunderlag Servicetjänster och ändringar i 
ersättningsmodell service - Beredning
Ärendenummer: Sov 512/2021
Handläggare: Jeanette Birgerson, Annica Kindborg

Ärendebeskrivning
En ny ersättningsmodell för servicetjänster är aktuell. Ersättning har tidigare 
skett för utförd tid. Förslaget är att ersättningen ska ske enligt nivåer likt 
omvårdnad för insatserna städning, tvätt och inköp. I förfrågningsunderlaget 
innebär den förändringen att vi föreslår att ta bort tidsangivelser för hur 
mycket av respektive insatsen man kan få i tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-13
Förfrågningsunderlag Servicetjänster LOV 327/2021
Överenskommelse Servicetjänster Sov 366/2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Ärendet anses berett. 

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 12 Förändring av Biståndsriktlinje - Beredning
Ärendenummer: Sov 48/2022
Handläggare: Maria Holmberg

Ärendebeskrivning
Utifrån ändringar i förfrågningsunderlag och ersättningsmodell för service 
föreslås uppdatering av stycket om service i riktlinjen, sida 16-18. 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Ärendet anses berett. 

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 13 Årsberättelse för Myndighetsverksamheten - Beslut
Ärendenummer: Sov 56/2022
Handläggare: Lisa Hedbrant

Ärendebeskrivning
Uppföljningsansvar för Myndighetsverksamheten har respektive delegerande 
nämnd samt Kommunstyrelsen för de delar som rör anställningsmyndigheten. 
Denna årsberättelse beskriver de delar av verksamheten som har uppdrag från 
Programnämnd social välfärd och Programnämnd barn och utbildning och 
som gemensamt benämns som Myndighetsverksamheten SOU (Skola, omsorg 
och uppföljning).

Beslutsunderlag
Årsberättelse Myndighetsverksamheten SOU 2021
Tjänsteskrivelse, 2022-01-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Programnämnd social välfärd fastställer Årsberättelse 
Myndighetsverksamheten SOU 2021.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 14 Riktlinje handläggning SoL Socialpsykiatri - Beslut
Ärendenummer: Sov 794/2020
Handläggare: Lisa Hedbrant

Ärendebeskrivning
Beredning av Riktlinje handläggning SoL Socialpsykiatri.

Arbetet med att skapa riktlinjen har varit inriktat på att beskriva så som det 
hanteras idag. I samband med arbetet har dock viss utveckling gjorts i form av 
förtydliganden, säkra likabehandling och utforma insatsernas innehåll så de 
matchar med syftet med dem.

Målet är att skapa ett och samma styrdokument för all biståndsbedömning 
enligt SoL inom vård och omsorgs- och funktionshinderområdet. Under 
utredningens gång så har avgränsning gjorts att ta fram en riktlinje som gäller 
för socialpsykiatrins målgrupp, för att i ett senare skede arbeta med en 
gemensam riktlinje.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapport 2021-11-12
Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL) inom 
verksamhetsområde funktionsstöd.
Tjänsteskrivelse, 2021-11-12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom funktionsstöds 
verksamhetsområde fastställs.

Yrkande
Johanna Reimfelt (L) ber att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Liberalerna lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 15 Nulägesöversikt - Beslut
Ärendenummer: Sov 818/2021
Handläggare: Birgitta Palmér

Ärendebeskrivning
Nulägesöversikten för Programnämnd social välfärd är en samlad analys av 
nämndens nuläge med nedslag i de starkaste och svagaste resultat, nämndens 
största nuvarande utmaningar samt olika trender som kan påverka nämnden 
framöver. Nulägesöversikten syftar till att ge ledamöter och intressenter en 
konkret bild av nämndens nuläge. Denna översikt kommer att ingå som 
underlag i budgetarbetet inför Övergripande strategier och budget (ÖSB) 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-19
Nulägesöversikt för Programnämnd social välfärd till budgetprocessen daterad 
2021-12-21

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Nulägesöversikten för Programnämnd social välfärd fastställs

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ram för Örebro kommuns budgetprocess.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 16 Återrapportering för inköp av engångskaraktär 2021 - 
Information
Ärendenummer: Sov 42/2022
Handläggare: Birgitta Palmér

Ärendebeskrivning
I ärendet följs inköp av engångskaraktär upp med anledning av det tillfälliga 
tilläggsanslaget som Programnämnden erhöll från Kommunstyrelsen i oktober 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-12
Tilläggsanslag oktober 2021, Sov 670/2021
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Informationen tas till protokollet

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 17 Fördelning av kvalitetsutvecklingspott - Beslut
Ärendenummer: Sov 41/2022
Handläggare: Birgitta Palmér

Ärendebeskrivning
Programnämnden social välfärd beslutade i Programplan med budget 2022 att 
avsätta en utvecklingspott för vård- och omsorg om äldre på 5 000 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-01-14

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. De tre prioriterade områdena inom vård- och omsorg finansieras från 
utvecklingspotten för vård – och omsorg.

2. Programdirektören får i uppdrag att eventuellt omfördela under året 
kopplat till prestationsbaserade statsbidrag och statsbidrag för ”Nära 
vård”.

Yrkande
Johanna Reimfelt (L) ber att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Liberalerna lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
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§ 18 Ledamotsinitiativ från M och L om att Social välfärd 
behöver sänka nettokostnadsavikelsen
Ärendenummer: Sov 864/2021
Handläggare: Johanna Reimfelt

Ärendebeskrivning
Liberalerna och Moderaterna har inkommit med ett ledamotsinitiativ där man 
föreslår att Programdirektören får i uppdrag att till nämnden presentera förslag 
på åtgärder för att minska nettokostnadsavvikelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-01-14

Förslag till beslut
Ordförande Marie Brorsons (S) förslag till beslut:

-       Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Yrkande
Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) och David Larsson (SD) yrkar 
bifall till Ledamotsinitiativets förslag.

Proposition
Ordförande Johanna Reimfelt (M) finner att det finns två förslag till beslut, 
nämligen Ordförande Marie Brorssons (S) förslag att ledamotsinitiativet anses 
besvarat samt Emelie Jaxell (M), Johanna Reimfelt (L) David Larssons (SD) 
yrkande om bifall till ledamotsinitiativets förslag.

Ordförande Johanna Reimfelt (M) ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutar att ledamotsinitiativet ska anses besvarat.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Reservation
Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) reserverar sig till förmån för eget 
förslag.
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§ 19 Ledamotsinitiativ från M och L om att Örebro kommun 
behöver prioritera lagstadgade uppgifter
Ärendenummer: Sov 863/2021
Handläggare: Johanna Reimfelt

Ärendebeskrivning
Moderaterna och Liberalerna har inkommit med ett ledamotsinitiativ där man 
föreslår att Programdirektören får i uppdrag att till nämnden presentera hur 
fler aktörer ska beredas plats och möjlighet att bygga gruppbostäder och 
servicebostäder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-01-13

Förslag till beslut
Ordförandes Marie Brorson (S) förslag till Programnämnd social välfärd:

-       Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Yrkande
Martha Wiklund (V) yrkar på att Ledamotsinitiativet avslås.

Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt yrkar på att ledamotsinitiativet ska 
bifallas.

Proposition
Ordförande Johanna Reimfelt (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det 
vill säga Martha Wiklunds (V) yrkande om att Ledamotsinitiativet avslås, 
Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) yrkande om att ledamotsinitiativet 
ska bifallas samt ordförandens Marie Brorsons (S) förslag om att initiativet 
anses besvarat.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 
ledamotsinitiativet anses besvarat.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

-       Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Reservation
Emelie Jaxell (M) och Johanna Reimfelt (L) reserverar sig till förmån för eget 
förslag.
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§ 20 Inkomna klagomål
Handläggare: Patrik Jonsson

Ärendebeskrivning
 Programdirektör Patrik Jonsson redogör för inkomna klagomål.

Beslutsunderlag
Inkomna klagomål

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 21 Habiliteringsersättning - Beslut
Ärendenummer: Sov 124/2021

Ärendebeskrivning
2021-02-28 fattade ordföranden för Programnämnd social välfärd beslut om 
att habiliteringsersättning betalas ut på lika villkor som smittbärarpeng om en 
person på en gruppbostad konstaterats smittad i Covid-19. Beslutet har 
förlängts vid flera tillfällen och senast efter ett ordförandebeslut som sträcker 
sig till och med 28 februari 2022. Beslutet föreslås återigen att förlängas med 
anledning av det osäkra läget med smittspridning i samhället. En förlängning 
bedöms aktuellt som en förebyggande åtgärd.

Förslaget är att förlänga beslutet om habiliteringsersättning på lika villkor som 
smittbärarpeng till 2022-05-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-13
Ordförandebeslut om habiliteringsersättning på likvärdiga villkor som 
smittbärarpeng - Sov 785/2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Habiliteringsersättning betalas ut på lika villkor som smittbärarpeng om en 
person på en gruppbostad konstateras smittad i Covid-19 till samtliga boende 
på adressen. Ersättningen utgår enligt den planerade närvaron. Beslutet gäller 
fram till 2022-05-31.
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2. Habiliteringsersättning betalas ut till deltagare stannar hemma på grund av 
symptom på/eller sjukdom i Covid-19, för de arbetsdagar deltagarna går miste 
om enligt planerad närvaro.

3. Habiliteringsersättning betalas ut till deltagare stannar hemma på grund av 
grund av restriktioner eller att personal behöver allokeras till grupp- och 
servicebostäder för att täcka upp för sjukfrånvaro, för de arbetsdagar 
deltagarna går miste om enligt planerad närvaro.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 22 Ändrade öppettider för daglig verksamhet - Beslut
Ärendenummer: Sov 125/2021

Ärendebeskrivning
2020-11-25 fattade ordförande för Programnämnd social välfärd beslut om att 
utförare av daglig verksamhet kan anpassa sina öppettider i syfte att inte belasta 
kollektivtrafik under rusningstid samt för att minska smittspridningen i 
samband med dessa resor. Beslutet har förlängts vid flera tillfällen och senast 
efter ett ordförandebeslut som sträcker sig till och med 28 februari 2022. 
Beslutet behöver återigen förlängas. Detta med anledning av den fortsatta 
smittspridningen av covid-19 i samhället samt att Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer att undvika resor i kollektivtrafik kvarstår.

Ingen utförare har uppgett att de nyttjat möjligheten till förändrade öppettider 
under de senaste förlängningsperioderna efter 1 juli 2021.

Förslaget är att förlänga beslutet om förändrade öppettider till 2022-05-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-13
Ordförandebeslut om ändrade öppettider daglig verksamhet – Sov 788/2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Samtliga utförare av daglig verksamhet har fortsatt möjlighet att frångå de 
öppettider som sedan tidigare är reglerade i avtal och överenskommelse.

2. Öppettiderna får fortsatt frångås i syfte att minska belastningen på 
kollektivtrafik i rusningstid.

3. Beslutet förlängs och gäller till och med 31 maj 2022.

4. Beslutet kan komma att förlängas ytterligare med anledning av fortsatta 
anpassningar gällande kollektivtrafiken.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 23 Daglig verksamhet på distans - Beslut
Ärendenummer: Sov 126/2021

Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har med anledning av covid-19 pandemin fattat 
beslut om att utförare av daglig verksamhet har möjlighet att anpassa sin 
verksamhet genom att erbjuda daglig verksamhet på distans till deltagare. 
Beslutet har förlängts vid tre tillfällen och senast efter ett ordförandebeslut 
som sträcker sig till och med 28 februari 2022. Beslutet behöver återigen 
förlängas.

Daglig verksamhet på distans är en möjlighet för individer, som tillhör 
riskgrupp och har oro för smitta, att fortsatt kunna medverka i sin 
sysselsättning samt en möjlighet för utförare att anpassa sin verksamhet för att 
begränsa smittan.

Förslaget föreslås återigen att förlängas med anledning av den ökade 
smittspridning i samhället och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förslaget är att förlänga beslutet till den 31 maj 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-13
Tjänsteskrivelse förlängd tidsperiod 2021-01-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Tillfälligt beslut att erbjuda daglig verksamhet på distans förlängs till och 
med 2022-05-31.

2. Resterande kriterier för daglig verksamhet på distans fortsätter att gälla, se 
tjänsteskrivelse 2021-01-25.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 24 Ändring av datum för nämndsammanträde
Handläggare: Marie Brorson

Ärendebeskrivning
Nämndsammanträde i april föreslås flyttas till den 20 april istället för den 28 
april.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd:

- Nämndsammanträde den 28 april flyttas till den 20 april.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 26 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 133/2021
Handläggare: Patrik Jonsson

Ärendebeskrivning
Information

 Avslagit ansökan från företaget Holistica om att ingån o LoV 
Omvårdnad. Detta utifrån att Holsitica hävdes med omedelbar verkan 
från Jönköpings kommun den 12 januari 2022 för väsentligt 
avtalsbrott.

 Inflytt på Kornellen försenat 4 veckor pga komponentbrist till 28 
februari

 Upphandlingen av verksamhetssystem kommer försenas 9 månader – 
hinner inte med kravställan. Befintliga avtal kommer därför förlängas. 
Plan att det blir information i september och beslut om 
förfrågningsunderlag i oktober i PN. Vilken nämnd som ska besluta 
om tilldelning behöver ses över – kan bli KS eller tjänsteperson på 
delegation.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 27 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 134/2021
Handläggare: Johanna Reimfelt

Ärendebeskrivning
Ingen information under dagens möte.

§ 28 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 829/2021

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 den 21 januari 2022. 

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Pn SoV 2021-11-26 - 2022-01-26
Delegationsbeslut Bostadsanpassningsbidrag november, december 2021
Delegationsbeslut Avgiftsbeslut november, december 2021
Delegationsbeslut SoL december 2021
Delegationsbeslut LSS december 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Anmälan tas till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 29 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 94/2022

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.
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Beslutsunderlag
Registrerade ärenden i W3D3 Pn Sov

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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                  Ärende 14              Programnämnden Social välfärd   
Ärendenummer: Sov 794/2020                                      Örebro kommun

3 februari  2022

”Framtagande av riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL) inom 
verksamhetsområde funktionsstöd”. 

       
                                            

Stöd och vägledning är en förutsättning! 

Liberalerna ser behov av en framtagning av riktlinjer. Det finns flera fördelar med att skapa ett och 
samma styrdokument för alla biståndsbedömningar enligt SoL. Samtidigt är det viktigt att 
synliggöra eventuella konsekvenser ett sådant beslut kan leda till. 

Målsättning med boendestöd ska vara att öka självständigheten och att öka möjligheten till att bo 
kvar i det egna boendet. Det kräver en socialt fungerande livssituation vilket i sin tur förutsätter att 
viktiga samhällskontakter finns som stöd för individen. Att kontakten med myndigheter och 
vårdinrättningar fungerar är en förutsättning vilket kan kräva att stöd och vägledning finns för att få 
ihop vardagen. Det kräver bland annat att tidsplanering är flexibel och utgår från individen. Målet 
ska vara att med stöd kunna bryta isolering och skapa en fungerande social tillvaro utifrån de egna 
förutsättningarna. 

Som helhet tycker liberalerna att förslaget med riktlinjer är bra men det finns alltid en utmaning 
med att människor kan falla mellan stolarna. Det finns en oro att förändringar ska leda till sämre 
villkor för individen som bland annat behöver ta sig till och från aktiviteter. Den oron tar vi 
liberalare på allvar.  

Det har bland annat förts fram en oro kring hur en individ ska kunna ta sig från A till B. Att ta sig 
sträckor med buss är inte alltid ett alternativ för personer med funktionsnedsättning. Det har heller 
inte blivit enklare när tillgången till flextrafiken avskaffades. Ett beslut som Liberalerna var mot. 
Liberalerna vill istället se en utveckling av flextrafiken där flera ges möjligheten att åka med en 
mindre buss som med det även minskar på sociala intryck. Det är heller inte på något sätt enkelt att 
få godkänt till färdtjänst speciellt om personen i fråga har en gångförmåga.

För Liberalerna 

Johanna Reimfelt  

Digitalt justerat



Digitalt justerat



Särskilt yttrande

                  Ärende 17              Programnämnden Social välfärd   
Ärendenummer: Sov 44/2022 Örebro kommun

3 februari  2022

”Fördelning av kvalitetsutvecklingspott vård- och omsorg”. 
       

                                            
Örebro kommun ska satsa på utbildning och kvalité! 
Regeringen avsatte fyra miljarder år 2022 till landets kommuner för att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer, satsningen är årligen. Dessa ekominska medel är välkomna för Örebro 
kommun. Liberalerna anser att de fem områden som tagits fram för satsning på utbildning och 
höjdkvalitet är bra. 

För vidareutbildning för sjuksköterskor, i syfte att höja kompetensen och att vara en attraktiv 
arbetsgivare, har betald utbildning erbjudits inom områdena distrikt, psykiatri och geriatrik. Det är 
dock anmärkningsvärt att endast vidareutbildning inom distriktsjuksköterska genomförs. Det visar 
på att det Örebro kommun behöver en starkare styrning av utbildningen med utgångspunkt i 
kommunens behov inför framtiden. 

Säkerhetsarbetet där det finns behov av att tydliggöra och strukturera krisledningsarbetet i vård- och 
omsorgsförvaltningen både vad gäller utbildning roller, beredskap mm. Detta är en mycket viktig 
fråga som Liberalerna har varit pådrivande inom. Vid ett flertal tillfällen har Liberalerna inom 
driftsnämnder påtalat brister. Det är glädjande att det arbetet är igång och att majoriteten har lyssnat 
på den framförda kritiken och att Örebro kommun påbörjar ett förbättringsområde. 
Utvecklingsledare inom optimal bemanning, i syfte att utveckla bemanningsprocessen, kommer 
förhoppningsvis leda till en förbättring. 

Anställning av de fyra vårdlärarna. Liberalerna ställer sig positiva till att satsningar på medarbetare 
görs där utbildning är i fokus. Det är viktigt att dels höja lägsta nivån, samt skapa karriärmöjligheter 
där kompetenshöjning värderas positivt. 

För Liberalerna 

Johanna Reimfelt  
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