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Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 15 mars 2017.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Ulf Södersten (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 mars 2017.

§ 23 Information om dataskyddsförordningen
Ärendenummer: Sov 151/2017
Handläggare: Per Oscarsson
Ärendebeskrivning
Muntlig information om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft
i mitten av 2018 och vilka åtaganden det innebär för kommunen. Syftet
med den nya lagstiftningen är att modernisera den, att samma regler ska
gälla inom hela EU/EES, förstärka den enskildas rättigheter och möta de
ökade utmaningarna relaterade till det allt mer digitaliserade samhället.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 24 Personligt ombud - ansökan om medel för 2017
Ärendenummer: Sov 43/2017
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Verksamheten 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
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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 2017 godkänns. Ansökan har redan lämnats in till
Länsstyrelsen i Örebro län då sista svarsdag är 2017-01-15. Efter sedvanlig
gång kompletteras ansökan med ett protokollsutdrag innehållande beslut
från programnämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-01-12
Regeringens förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar SFS 2013:522.
Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011.
Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt
ombud, HSLF-FS 2016:98, beslutade den 20 december 2016.
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud daterad
2017-01-11. Lämnad till Länsstyrelsen i Örebro Län 2017-01-12.
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud godkänns.
När nämnden inte hinner sammanträda innan ansökningstidens utgång
kompletteras ansökan i efterhand med nämndprotokoll. Utbetalning av
statsbidraget kommer att ske när ansökan är komplett och godkänd.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 25 Årsberättelse 2016
Ärendenummer: Sov 86/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programområdet bedöms bidra väl kommunens utveckling genom de
uppdrag och insatser som pågår inom de strategiska målområdena och
genom utförande av grunduppdraget. Många uppdrag är slutförda, och
arbetet fortsätter under 2017 för de uppdrag som är av mer långsiktig
karaktär. Mycket fokus har under året lagts på det effektiviserings- och
omställningsarbete som finns inom programområdet. Det har skett genom
riktade uppdrag från Kommunstyrelsen, dämpande åtgärder inom
programnämndens verksamhet samt utveckling av myndighetsutövningen.
Programområde Social välfärd redovisar 2016 ett samlat budgetunderskott
på 6,3 mnkr. Resultatet motsvarar en förbättring med närmare 59 mnkr
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jämfört med utfall 2015 och en förbättring med 19,2 mnkr jämfört med
delår 2. Intraprenadernas resultat går starkt framåt, antalet intraprenader
blir fler samtidigt som överskotten har ökat och visar sammantaget på 17,1
mnkr i överskott. Den totala nettokostnaden uppgår till 2 821,8 mnkr.
Programområdets utveckling går i rätt riktning även om stora utmaningar
kvarstår.
De sammantagna resultaten för målgruppernas nöjdhet visar att målvärden
nås i de flesta fall, resultaten inom vård- och omsorgsboende visar viss
försämring. Inom socialtjänst och funktionshinder pågår metodutveckling
för att förbättra kvalité och antalet svarande.
Programområdets resultat för hållbart medarbetarindex (HME) har
försämrats från 79 till 77 och förklaras främst av de utmaningar som finns
inom nämndernas verksamheter.
Digitalisering är ett viktigt område för att klara framtida effektiviseringar.
Programområdet har under året påbörjat arbetet genom flera projekt och
utvecklingsuppdrag.
Lokalutnyttjandet inom området utvecklas väl. Beläggningsgraderna når
önskade målvärden inom både socialtjänst och vård- och omsorgsboendena
vilket bidrar till god effektivitet.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2016, 2017-02-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer årsberättelse 2016.
2. Samtliga nämnder som redovisar underskott för år 2016 skall genomföra
åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar
2017.
3. Programnämnd social välfärd justerar budgetramarna med 1,9 mkr från
Vård- och omsorgsnämnd väster till Vård- och omsorgsnämnd öster.
4. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av ekonomiska driftresultat i enlighet med gällande spelregler
för resultatöverföring.
5. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av intraprenadernas överskott med i enlighet med gällande
spelregler.
6. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av inventarieanslag i enlighet med önskemål i tabeller i avsnitt
7.1.4.
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7. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av kvarvarande AFA-medel.
8. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag på beslutspunkt 2, 3, 6 och 7 till förmån för Sverigedemokraternas
egen budget.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut
på beslutspunkt 1, 4, 5, 8 och 9, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att programnämnden beslutar
enligt detta.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut på
beslutspunkt 2, 3, 6 och 7, det vill säga bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Daniel Larssons (SD)
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd fastställer årsberättelse 2016.
2. Samtliga nämnder som redovisar underskott för år 2016 skall genomföra
åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar
2017.
3. Programnämnd social välfärd justerar budgetramarna med 1,9 mkr från
Vård- och omsorgsnämnd väster till Vård- och omsorgsnämnd öster.
4. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av ekonomiska driftresultat i enlighet med gällande spelregler
för resultatöverföring.
5. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av intraprenadernas överskott med i enlighet med gällande
spelregler.
6. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av inventarieanslag i enlighet med önskemål i tabeller i avsnitt
7.1.4.
7. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av kvarvarande AFA-medel.
8. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen.
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9. Vård- och omsorgsnämnd öster ska i samband med årets första
delårsrapport för 2017 komma till Programnämnd social välfärd och
redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som planeras
vidtas för en ekonomi i balans.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 26 Attestförteckning 2017
Ärendenummer: Sov 88/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
I den nya redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska
redovisningen sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig
ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen.
I kommunens attestreglemente, regleras ansvar och rutiner för den interna
kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för
den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att
upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte får några specifika
konsekvenser utifrån perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och
folkhälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-02-22
Bilaga 1 Attestförteckning 2017 Programnämnd social välfärd
Bilaga 2 Attestinstruktion elektronisk fakturahantering i leverantörsfakturaportalen, 2010-03-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR
inom programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår
delegeras till programdirektör.
3. De föreslagna attestanterna fastställs för 2017.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 27 Justerade ersättningsnivåer LOV
Ärendenummer: Sov 90/2017
Handläggare: Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Enligt förfrågningsunderlagen för service-, omvårdnadstjänster samt
tjänster inom daglig verksamhet kan programnämnd Social välfärd ta
beslut om en årlig justering av ersättning till utförare inom respektive
område.
Ersättningsnivåerna för servicetjänster föreslås bli 351 kr per timme för
ersättning till tätort samt 392 kronor per timme för ersättning till
förort/glesbygd från och med 1 april. Den totala höjningen motsvarar cirka
6,75 procent för tätort och förort/landsbygd.
Ersättningsnivåerna för omvårdnadstjänster föreslås bli 397 kr per timme
för ersättning till tätort samt 451 kronor per timme för ersättning till
förort/landsbygd från och med 1 april. Ersättningen för omvårdnadsvak
föreslås bli 328 kr/tim.
För ersättningarna avseende tjänster inom daglig verksamhet föreslås en
höjning med 2,1 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-02-13
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
1. Ersättningen för omvårdnadstjänster förort/landsbygd justeras till 451 kr
(kommunal) samt 457 (extern) kr per timme. Omvårdnadsvak justeras till
328 (intern) kronor per timme och 330 (extern) kronor per timme.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2016.
2. Ersättningsnivån för servicetjänster justeras till 351 kronor per timme för
ersättning tätort och 392 kr per timme för ersättning för förort/landsbygd.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2017.
3. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
förslag. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2016.
4. Kostnadsökningen för omvårdsinsatser finansieras via medel från den
årliga lönekompensation som hör till den del av hemvården och daglig
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verksamhet som är konkurrensutsatt. Medel finns redan avsatta för detta
ändamål under programnämnd Social välfärd. Ersättningsökningen för
serviceinsatser ökas via indexkompensationer från Kommunstyrelsen.
Yrkande
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Ersättningen för omvårdnadstjänster förort/landsbygd justeras till 451 kr
(kommunal) samt 457 (extern) kr per timme. Omvårdnadsvak justeras till
328 (intern) kronor per timme och 330 (extern) kronor per timme.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2016.
2. Ersättningsnivån för servicetjänster justeras till 351 kronor per timme för
ersättning tätort och 392 kr per timme för ersättning för förort/landsbygd.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2017.
3. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
förslag. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2016.
4. Kostnadsökningen för omvårdsinsatser finansieras via medel från den
årliga lönekompensation som hör till den del av hemvården och daglig
verksamhet som är konkurrensutsatt. Medel finns redan avsatta för detta
ändamål under programnämnd Social välfärd. Ersättningsökningen för
serviceinsatser ökas via indexkompensationer från Kommunstyrelsen.
5. Martha Wicklund (V) får lämna en röstförklaring till att avstå att delta i
beslutet.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 28 Lokal- och bostadsförsörjningsplan samt
investeringsprogram
Ärendenummer: Sov 124/2017
Handläggare: Mikael Gustander, Helena Hasslert, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet om huvuddragen i lokal- och
bostadsförsörjningsplanen samt investeringsprogrammet. Tidsplaneringen
för ärendet ligger en månad tidigare än vanligt och ett färdigt underlag har
därför inte varit möjligt att ta fram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästa sammanträde.
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Nämndens behandling
Eftersom tidsplanen för ärendet är pressad och handlingar inte är färdiga
tycker nämnden att det krävs ytterligare beredning. Förslaget är att utöka
presidiet att omfatta samtliga partier för att hinna med tidsplanen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Ärendet bereds på Programnämnd social välfärds presidium den 24 mars
som utökas till samtliga partier i programnämnden.

§ 29 Statsbidrag psykisk hälsa och ökad bemanning inom
vård och omsorg och socialtjänst
Ärendenummer: Sov 123/2017
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Genomgång av övergripande planering för hur statsbidragen för psykisk
hälsa och ökad bemanning inom vård och omsorg och socialtjänst ska
fördelas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningen förslag.

§ 30 Strategin för rehabiliterande arbetssätt
Ärendenummer: Sov 142/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Under 2016 har en strategi för införande av ett rehabiliterande arbetssätt
tagits fram. Strategin har antagits av Kommunstyrelsen 2017-02-07.
Kommunstyrelsen fattade då också beslut om att uppdra åt
Programnämnden att verkställa strategin samt att återrapportera arbetet
med att verkställa strategin i oktober 2017.
Programnämnden föreslås verkställa strategin genom att uppdra åt
programdirektören att utforma deluppdrag i enlighet med vad som anges i
strategin, att fastställa uppdragsdirektiv samt tillse att deluppdragen
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bemannas. Programdirektören ska också i övrigt förbereda för att en
omställning till rehabiliterande arbetssätt ska kunna ske. En lägesrapport
ges till programnämnden i september 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-02-06
Strategi för införande av ett rehabiliterande arbetssätt
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programdirektören får i uppdrag att utforma deluppdrag i enlighet med
vad som föreslås i strategin och att fastställa uppdragsdirektiv för dessa.
2. Programdirektören får i uppdrag att tillse att ovannämnda deluppdrag
bemannas.
3. Programdirektören får i uppdrag att i övrigt förbereda för att en
omställning till rehabiliterande arbetssätt ska kunna ske.
4. Arbetet med deluppdragen återrapporteras i form av en lägesrapport till
programnämnden i september 2017.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 31 Förhandling om ersättning till Norlandia
Ärendenummer: Sov 137/2017
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Norlandia Care AB bedriver på uppdrag av Örebro kommun, vård- och
omsorgsboendena Berggården sedan 2012 samt Sirishof och
Skäpplandsgården sedan hösten 2010.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under hösten 2016 gjort
inspektioner på Berggården och Sirishof. Vid inspektionen tilldelades
Norlandia ett vite om de inte höjde nattbemanningen på respektive boende.
Norlandia har fört diskussion med kommunen sedan dess och genomfört en
rad olika arbeten för att frigöra resurser från dagen till att bemanna på
natten. Nu anser Norlandia att de inte har fler möjligheter och begär nu en
omförhandling för en ökad ersättning till dessa två boenden.
En ekonomisk genomlysning har skett och Norlandias ersättning för
Sirishof är lägre än den ersättning de kommunala vård- och
omsorgsboendena har. För att bli jämförbar med kommunens övriga
boenden bör ersättningen höjas. Med den ersättningsnivå som Norlandia
har idag på Sirishof finns svårigheter att tillgodose de ökade krav på
vården som IVO ställer. Vid den ekonomiska genomlysningen fastslogs att
den ersättning Norlandia erhåller för Berggården ligger i paritet med den
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ersättning de kommunala vårdboendena erhåller och kan därmed inte anses
vara befogad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-02-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 32 Fyllnadsval till Föreningsutskottet
Ärendebeskrivning
Josefin Pettersson (SD) har avslutat sina politiska uppdrag i
programnämnden, däribland sitt uppdrag som ledamot i
programnämndens Föreningsutskott.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Terés Björndahl (SD) väljs till ny ledamot i Föreningsutskottet efter
Josefin Pettersson (SD).
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 33 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 147/2017
Ärendebeskrivning
Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp m.fl. sedan
förra sammanträdet anmäls till programnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 34 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 146/2017
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av
delegation ska anmälas till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum 16 februari 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 35 Information från programdirektören
Ärendebeskrivning
Myndighetsavdelningen kommer i fortsättningen att skapa en
månadsrapport som följer statistiken i verksamheten som kommer att
redovisas till programnämnden under inkomna skrivelser. En gång i
halvåret kommer en presentation i nämnden också hållas.
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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Yrkande/ reservation
Programnämnd Social välfärd
Ärende 7 Arsberättelse
Ärendenummer Sov 86/2017
Datum: 2017-03-02

Punkt 2, 3, 6 och 7.
Sverigedemokraterna har andra budgetmässiga prioriteringar för Socialnämnderna.
Socialnämnd öster har tidigare haft svårt att få ekonomin att gå ihop och har därför fått
medel omfördelade från Socialnämnd väster. Nu 2017 har ekonomin blivit bättre på grund
av minskad ärendemängd och färre medarbetare inom verksamheterna, så ekonomin har
goda möjligheter att gå ihop även utan extra tillförda medel.

Med hänvisning till ovanstående väljer undertecknad att i första hand yrka avslag. I det
fallet yrkandet faller gäller yrkandet som reservation.
För Sverigedemokraterna i Programnämnd Social Välfärd:

Teres Björndahl (SO), David Larsson (SO)

Örebro den 2 mars 2017

Programnämnd Social Välfärd I Röstförklaring

§ 9 Justerade ersättningsnivåer LOV
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. Beslutet fattas eftersom
Örebro kommun använder sig av systemet med Lagen om
valfrihetssystem, vilket vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Vi har
också ett eget budgetalternativ som skulle hanterat frågan på ett
helt annat sätt.
Martha Wicklund
Vänsterpartiet

