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§ 49 Uppsägning av överenskommelse med Stiftelsen
Activa - beslut
Ärendenummer: Sov 1094/2019
Handläggare: Linda Ögren
Ärendebeskrivning

Örebro kommun och Stiftelsen Activa har en samverkansöverenskommelse
som gäller till och med årsskiftet 2020/2021. Överenskommelsen omfattar 105
platser med samtidigt pågående insatser. Målsättningen med
överenskommelsen är att personer med särskilda svårigheter beroende på
funktionsnedsättningar ska få stöd för att nå arbete eller utbildning.
Enheten för uppföljning har fått uppdrag från programdirektör för
programnämnd Social välfärd att genomföra en uppföljning av
överenskommelsen i samband med förlängning av överenskommelsen.
Av inhämtade uppgifter framkommer att remittenterna är nöjda med Activas
insatser och att de ser ett fortsatt behov av samverkansöverenskommelsen. Det
framgår att Activa har haft i snitt 82 platser med pågående insatser under 2019.
Vidare framkommer att det inte finns någon funktion/enhet på Örebro
kommun som har en helhetsbild över hur många platser och vilka målgrupper
som är aktuella inom överenskommelsen.
Utifrån inhämtade uppgifter om antal nyttjande platser samt att ett antal platser
inte kommer att nyttjas framledes på grund av att två ”ingångar” till Activa har
upphört är 95 platser med pågående insatser en rimligare nivå jämfört med
dagens 105 platser. I övrigt bör Activa följa upp insatserna på individnivå för
att kunna redovisa verksamheten till kommunen.
Programnämnd social välfärd har haft ansvaret för kommunens
överenskommelse med Stiftelsen Activa sedan många år. Ansvarsfördelningen
inom kommunen har ändrats över åren och programnämnden har inte längre
en målgrupp som omfattas av Activas verksamhet.
Överenskommelsen med Activa föreslås sägas upp av Programnämnd social
välfärd och sedan omförhandlas av en nämnd vars ansvarsområde bättre
omfattar Activas verksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Överenskommelsen med Stiftelsen Activa sägs upp.
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Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar bifall på beslutspunkt 1 och avslag på
beslutspunkt 2 och 3 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och bifall på beslutspunkt 3 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden Anna Andersson (KD) finner att det finns ett förslag till beslut
för beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt
2, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag
respektive Karolina Wallströms (L) och Emelie Jaxells (M) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer Karolina Wallströms (L) och Emelie Jaxells (M)
avslagsyrkande under proposition och finner att programnämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt
3, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag
respektive Karolina Wallströms (L) avslagsyrkande. Ordföranden ställer
Karolina Wallströms (L) avslagsyrkande under proposition och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade
förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Överenskommelsen med Stiftelsen Activa sägs upp för omförhandling.
2. Programdirektören får i uppdrag att lyfta den fortsatta hanteringen av
överenskommelsen med Stiftelsen Activa utifrån budget och ansvar med
kommundirektören.
3. Att programdirektören återkopplar till Programnämnden hur överlämnandet
har gått.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot besluten i beslutspunkt 2 och 3 i
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till förmån för eget
avslagsyrkande.
Emelie Jaxell (M), Bjarne Svantesson (M) och Anders Brandén (M) reserverar
sig mot beslutet i beslutspunkt 2 i Kommunstyrelseförvaltningens reviderade
förslag, till förmån för Emelie Jaxells (M) avslagsyrkande.
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§ 50 Lokal- och bostadsförsörjningsplan med
investeringsprogram - beredning
Ärendenummer: Sov 208/2020
Handläggare: Birgitta Palmér, Maria Schultz, Helena Hasslert
Ärendebeskrivning

Programområdets lokal- och bostadsförsörjningsplan beskriver
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker sig
över åtta år, där de första fyra åren har en investeringsplan 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.
Platsprognosen för vård- och omsorgsplatser visar att det finns ett behov av att
bygga ut antalet platser på vård- och omsorgsboenden, framför allt inom
spannet två till åtta år från nu.
Behovet av nya platser i grupp- och servicebostäder är fortfarande omfattande.
För den kommande fyraårsperioden behöver det byggas minst två grupp- eller
servicebostäder per år, helst ännu fler.
För att säkra tryggheten på vård- och omsorgsboenden och grupp- och
servicebostäder pågår inom programområdet en omfattande utbyggnad av
brandskyddsåtgärder.
Inom Socialnämndens verksamheter behöver en utveckling av boendekedjor
och alternativa boendelösningar ske, där en del är det fortsatta samarbetet med
de kommunala fastighetsbolagen.
Beslutsunderlag

Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2021-2024
Investeringsprogram 2021-2024
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 51 Förstudie gruppbostad i Vivalla - beslut
Ärendenummer: Sov 290/2020
Handläggare: Maria Schultz
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Ärendebeskrivning

Kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad med särskild service och
boende med särskilt stöd till personer med fysisk och psykisk
funktionsnedsättning regleras i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och i socialtjänstlagen (SoL). Bostad med särskild
service finns som gruppbostad och servicebostad.
Öbo omsorgsfastigheter AB föreslås få i uppdrag att ta fram en förstudie
gällande en gruppbostad om sex lägenheter vid Lyrikgatan i Vivalla.
Gruppbostaden ska byggas enligt den av programnämnden beslutade
standardmodellen.
Förstudien ska även utreda alternativet att bygga två standardmodeller ovanpå
varandra, då det är angeläget att tillskapa fler platser, så väl i gruppbostad som i
servicebostad. Utredningen ska göras i samråd med Lokalförsörjningsenheten
och Myndighetsavdelningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Öbo omsorgsfastigheter AB
teckna förstudieavtal gällande en gruppbostad på Lyrikgatan i Vivalla.
2. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på utformning,
plan för genomförande, tidsplan samt kostnad.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 52 Överförda driftresultat och investeringsanslag från
2019 - beslut
Ärendenummer: Sov 231/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 om regler för resultatöverföring
mellan åren att gälla från och med budgetåret 2017. I reglerna står det att
nämndernas överförda resultat ska prövas med maximalt 20 % av överskott
och 10 % av underskott. Ingen prövning sker mot måluppfyllelse.
Programnämnderna omfattas inte av resultatöverföring mellan åren.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Under förutsättningar att Kommunstyrelsen fattar beslut att fördela
inventarieinvesteringsbudget enligt tabell i tjänsteskrivelsen.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar avslag till förmån för Liberalernas egen budget.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag till förmån för eget skriftligt yrkande.
David Larsson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas egen
budget.
Proposition

Ordföranden Anna Andersson (KD) finner att det finns fyra förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina
Wallströms (L) avslagsyrkande till förmån för Liberalernas egen budget, Emelie
Jaxells (M) avslagsyrkande och David Larssons (SD) avslagsyrkande till förmån
för Sverigedemokraternas egen budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Under förutsättningar att Kommunstyrelsen fattar beslut att fördela
inventarieinvesteringsbudget enligt tabell i tjänsteskrivelsen.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag, till förmån för Liberalernas egen budget.
Emelie Jaxell (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag, till förmån för Sverigedemokraternas egen budget.

§ 53 Ombudgetering och tilläggsanslag april 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 260/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I ärendet sammanfattas beslut i Kommunstyrelsen som avser ombudgetering
och tilläggsanslag, för flytt av planerare till respektive förvaltning från
Kommunstyrelseförvaltningen och kompensation för hyresuppräkning 2020.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-24
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut fastställs
budgetramarna för driftsnämnderna inom programområde Social välfärd enligt
underlag i tjänsteskrivelsen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 54 Månadsrapport ekonomi mars 2020 - information
Ärendenummer: Sov 294/2020
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för nämnderna inom
programområde social välfärd samt mer ingående för programnämnd Social
välfärd. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till mars 2020.
Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi mars 2020, 2020-04-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Månadsrapport för mars månad läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 55 Svar på remiss - Skärpta regler om utländska
månggiften SOU 2020:2 - beslut
Ärendenummer: Sov 198/2020
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Justitiedepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över
betänkandet ”Skärpta regler om utländska månggiften”.
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I Sverige är det inte tillåtet att ingå äktenskap när man redan är gift. Månggifte
är dock tillåtet i flera andra länder och förekomsten av månggiften i Sverige har
ökat på senare år. Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till hur det kan
förhindras att sådana utländska månggiften som ingåtts av parter utan tidigare
anknytning hit består i Sverige. Utredningen föreslår att ett äktenskap som har
ingåtts av den som redan är gift inte ska erkännas i Sverige, även om parterna
saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
Justitiedepartementet vill ha svar på remissen senast den 12 maj.
Programnämnd social välfärd tillstyrker betänkandets förslag, men lämnar
några synpunkter på förslagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-14
Yttrande, 2020-04-14
Remiss - Skärpta regler om utländska månggiften SOU 2022:2
Remissmissiv
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 57 Svar på motion om att kolla belastningsregistret på ny
hemtjänstpersonal - beslut
Ärendenummer: Sov 47/2018
Ärendebeskrivning

Moderaternas fullmäktigegrupp inkom vid Kommunfullmäktige den 22
november 2017 med en motion om att begära in utdrag ur belastningsregistret
som underlag vid nyrekrytering av personal till den kommunala äldreomsorgen.
Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd för att besvaras. Det
finns ett behov inom framförallt Hemvårdsnämnden och
Vårdboendenämnden att ha möjlighet till registerutdrag vid nyrekrytering.
Frågan hanteras av Kommunstyrelsens Personalberedning under 2020 och
motionen anses med det tillgodosedd.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande

Anna Andersson (KD) yrkar att beslutssatsen ändras från tillgodosedd till
besvarad.
Emelie Jaxell (M), Karolina Wallström (L), David Larsson (SD) och Martha
Wicklund (V) yrkar bifall till motionens förslag.
Proposition

Ordföranden Anna Andersson (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag respektive
Emelie Jaxells (M), Karolina Wallströms (L), David Larssons (SD) och Martha
Wicklunds (V) yrkanden om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Votering
Karolina Wallström (L) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och nej-röst innebär bifall till Emelie
Jaxells (M), Karolina Wallströms (L), David Larssons (SD) och Martha
Wicklunds (V) yrkande om bifall till motionens förslag.
Ja-röster lämnas av Sara Maxe (KD), Anna Andersson (KD), Annika Tholster
(C), Fisun Yavas (S), Frederick Axewill (S), Jenny Thor (S), Tina Fingal Swens
(C) och Carina Toro Hartman (S).
Nej-röster lämnas av Karolina Wallström (L), Emelie Jaxell (M), Martha
Wicklund (V), Bjarne Svantesson (M), Anders Brandén (M), Faisa Maxamed
(V) och David Larsson (SD).
Ordföranden finner att programnämnden med resultatet 8 ja-röster och 7 nejröster beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen är besvarad.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation

Karolina Wallström (L), Emelie Jaxell (M), Martha Wicklund (V), Bjarne
Svantesson (M), Anders Brandén (M), Faisa Maxamed (V) och David Larsson
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till
motionen.

§ 58 Svar på motion om att upprätta plan för
suicidprevention - beslut
Ärendenummer: Sov 90/2020
Ärendebeskrivning

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2019 lämnade
Karolina Wallström (L) in en motion om att Örebro kommun ska upprätta en
handlingsplan för suicidprevention.
Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd för svar.
Ansvaret för att upprätta en kommunövergripande handlingsplan för
suicidprevention ligger inte inom Programnämnd social välfärds
ansvarsområde. I Övergripande strategier och budget 2020 ges
Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för
suicidprevention. Motionen anses med detta besvarad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordföranden Anna Andersson (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och Karolina Wallströms (L)
förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande
om att motionen ska bifallas.

§ 59 Upphandling av verksamhetsdriften för vård- och
omsorgsboendet Berggården - beslut
Ärendenummer: Sov 308/2020
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Norlandia Care AB bedriver på uppdrag av Örebro kommun vård- och
omsorgsboendet Berggården sedan 2015. Norlandia Care tog då över driften
av Berggården från KOSMO (Kropp Och Själ Med Omtanke).
Avtalstiden för Berggården upphör 2021-09-30. Därav behöver en ny
upphandling gällande driften av Berggården genomföras. Det föreslås bli en
kvalitetsupphandling enligt förenklat förfarande enligt lagen om offentlig
upphandling, LOU kapitel 19, SFS 2016:1145.
Syftet med upphandlingen är att stimulera till verksamhetsutveckling, lära av
varandra och ge möjlighet att pröva andra arbetssätt samt ge vård och omsorg
med god kvalitet till ett rimligt pris.
Ett förfrågningsunderlag ska arbetas fram som innefattar skallkrav som
anbudsgivaren måste uppfylla för att gå vidare i upphandlingen och mervärden
för att särskilja eventuellt flera anbudsgivare och skapa nya arbetssätt och en
ökad kvalitet.
Upphandlingen omfattar vård- och omsorgsboendet Berggården med totalt 36
vårdboendeplatser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
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1. Upphandlingsenheten får i uppdrag att genomföra en kvalitetsupphandling
gällande driften av vård- och omsorgsboendet Berggården.
2. Förfrågningsunderlaget utgår från tidigare upphandlingar där skallkraven är
grunden men där det även finns utrymme för mervärden för att särskilja
anbuden.
3. Första perioden i avtalen förlängs med ett år. Vilket innebär att första
perioden för etablering är 4 år med möjlighet till förlängning 2x3.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att driften tas tillbaka i kommunal drift.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden Anna Andersson (KD) finner att det finns två förslag till beslut,
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och Martha Wicklunds (V)
förslag till beslut. Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Upphandlingsenheten får i uppdrag att genomföra en kvalitetsupphandling
gällande driften av vård- och omsorgsboendet Berggården.
2. Förfrågningsunderlaget utgår från tidigare upphandlingar där skallkraven är
grunden men där det även finns utrymme för mervärden för att särskilja
anbuden.
3. Första perioden i avtalen förlängs med ett år. Vilket innebär att första
perioden för etablering är 4 år med möjlighet till förlängning 2x3.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag.

§ 60 Habiliteringsersättning vid symptom eller insjuknande
i Covid-19 - beslut
Ärendenummer: Sov 333/2020
Handläggare: Joel Larsson
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Ärendebeskrivning

Ordföranden för Programnämnd social välfärd fattade den 19 mars ett
ordförandebeslut gällande utbetalning av habiliteringsersättning som annars
uteblivit med anledning av Covid-19. Beslutet var tidsbegränsat till 30 april
2020, nu föreslås en förlängning till 31 maj 2020.
Habiliteringsersättning betalas ut till personer som deltar i daglig verksamhet
och är helt beroende av deltagande, det finns exempelvis inte sjukersättning.
Inkomsten från habiliteringsersättning har stor betydelse för deltagarnas
ekonomi, och inkomstbortfall får stor effekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Habiliteringsersättning betalas ut i de fall deltagare har symptom på/eller
insjuknat i Covid-19. Beslutet gäller till 31 maj 2020.
Yrkande

Karolina Wallström (L) yrkar på tillägg om riskgrupp till habiliteringsersättning
och tillägg i beslutssatsen om förkylningssymptom.
Emelie Jaxell (M) yrkar bifall till Karolina Wallströms (L) yrkande.
Anna Andersson (KD) yrkar avslag på Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande
gällande ytterligare beslutssats om riskgrupp.
Proposition

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut till beslutspunkt 1, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till
beslut "Habiliteringsersättning betalas ut i de fall deltagare har symptom
på/eller insjuknat i Covid-19 eller har förkylningssymptom. Beslutet gäller till
31 maj 2020." och att programnämnden beslutar enligt det reviderade förslaget.
Ordföranden ställer Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande om tillägg om
förkylningssymptom under proposition och finner att nämnden bifaller det.
Ordföranden ställer Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande om riskgrupp mot
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och finner att
programnämnden avslår det av Karollina Wallström (L) föreslagna
tilläggsyrkandet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
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- Habiliteringsersättning betalas ut i de fall deltagare har symptom på/eller
insjuknat i Covid-19 eller har förkylningssymptom. Beslutet gäller till 31 maj
2020.
Reservation

Karolina Wallström (L) och Emelie Jaxell (M) reserverar sig mot beslutet att
avslå tilläggsyrkandet om riskgrupp.

§ 61 Förfrågningsunderlag och överenskommelse för
valfrihetssystem inom omsorg - beredning
Ärendenummer: Sov 112/2020
Handläggare: Andreas Legnerot, Annica Kindborg, Jeanette Birgersson och
Sandra Ressem
Ärendebeskrivning

Den 15 april 2018 fattade Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslut om
att avskaffa valfrihetssystemet avseende LOV-tjänsten omvårdnad. Det tidigare
valfrihetssystemet enligt LOV skulle ersättas med ett nytt som innebar att
utförare av omvårdnadstjänster istället skulle upphandlas enligt LOU. Med
anledning av att inget av de inkomna anbuden kvalificerade sig då ingen
uppfyllde samtliga obligatoriska krav avbröts upphandlingen. Detta resulterade
i att Kommunfullmäktige den 21 oktober 2019 fattade beslut om att återinföra
valfrihetssystemet enligt LOV avseende omvårdnad. Detta beslut har resulterat
i att ett nytt förfrågningsunderlag för omvårdnadstjänster tagits fram.
De krav som föreslås i förfrågningsunderlaget grundar sig i det avtal som
omfattar befintliga omvårdnadsutförare, krav framtagna i samband med
upphandlingen av omvårdnadstjänster samt nya politiska beslut i form av
förändringar gällande ickeval, trygghetslarm och ersättningsmodell. De krav
som återfinns i förfrågningsunderlaget föreslås även gälla i den
överenskommelse som finns med kommunal utförare av omvårdnadstjänster.
Beslutsunderlag

Avtal LOV omvårdnad, (Sov 189/2019)
Överenskommelse med kommunal utförare - Omvårdnadstjänster, (Sov
444/2018)
Förfrågningsunderlag Omvårdnad och hälso- och sjukvård LOU, (Sov
275/2019)
Förslag till beslut

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

15 (17)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 62 Information om Covid-19
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Muntlig föredragning på sammanträdet. Det finns smitta inom samtliga större
verksamheter inom programområde Social välfärd och i samhället. Vi har dock
väldigt liten följdsmitta. När smitta väl kommit in på ett vård- och
omsorgsboende sprider den sig inte.
Örebro kommun har koll på lagersaldon, alla som har haft behov av
skyddsutrustning har fått skyddsutrustning i den utsträckning de behövt.
Prognosen visar att vi troligen ligger på ett platåläge.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 63 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 104/2020
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.
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§ 64 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 105/2020
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.
Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut december 2019-januari 2020
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 65 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 101/2020
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information vid sammanträdet.
Det är endast omsorgsLOV:en som är uppsagd, inte serviceLOV:en.
Programdirektören har avslagit en ansökan om utförare eftersom ansökan
inkom den 27 mars 2019 och de har inte fått tillstånd från IVO (Inspektionen
för vård och omsorg). Vi kan därför inte bevilja tillstånd enligt
valfrihetssystemet.
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

17 (17)

Yrkande

Ärende 8
Ärendenummer: Sov 231/2020
"Överförda driftresultat och investeringsanslag från 2019"

Programnämnd Sov
Örebro kommun
29 april 2020

En ansträngd ekonomi för Örebro kommun
Befolkningen växer, i synnerhet den yngre och den äldre delen som inte arbetar men som
nyttjar olika välfärdsinsatser som skola och äldreomsorg. För att möta de kostnadsökningar
som detta medför behöver kommunen prioritera om skattemedel till kämverksamheterna
och se till att dessa drivs på ett resu ltatri kt sätt, så att vaije arbetad timme producerar största
möj liga värde fö r örebroarna.
Moderaterna har lagt fram en egen investeringsbudget för 2020 och har tidigare tagit
fram egna investerings prograrn för Örebro kommun. V i har alltid prioriterat satsningar
på fler äldreboenden, förskolor och skolor framför skrytprojekt. Örebro kommun
behöver prioritera långsiktiga investeringar för alt möta upp de kommande årens
demografiska utmaning med en allt yngre och allt äldre befolkning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

Programdirektören få r i uppdrag att beräkna investeringsanslagen samt
anpassa dessa i enli ghet med Moderaternas budget

Om programnämnden beslutar annat gäller ovanstående som reser vation till förmån för
eget förslag.

För Moderaternas grupp i Kommunstyrelsen

Emelie Jaxell (M)

L--&~-

Programnämnd Social välfärd
Yrkande

Örebro den 29 april 2020

15 Upphandling av verksamhetsdriften
för vård- och omsorgsboendet
Berggården - beslut
Vi i Vänsterpartiet motsätter oss privatiseringsexperimenten i välfärden.
De privata företagen fungerar som avskilda öar och det är svårt att få
tillräcklig insyn i verksamheten, något som skulle behövas för att få en
sammanhållen och trygg äldreomsorg i Örebro kommun.
Generellt bland privata vård- och omsorgsboenden och så även på
Berggården ser vi dåliga arbetsvillkor samt brister gällande uppföljningar
av kvaliten på verksamheten. Ett annat stort problem är att kommunen
aldrig utför oanmälda inspektioner. När IVO däremot genomfört en
oanmäld inspektion så upptäcktes 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 en kostsam lösning för kommunen.
Vi i Vänsterpartiet vill se att skattemedel och resurser går till vård av de
äldre samt personal, inte aktieägare eller bolagstoppar. Vi vill därför att
driften av Berggården återgår till kommunal regi.

Jag yrkar därmed:

att

Att driften för Berggården återtas i kommunal regi.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

