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SOCIAL VÄLFÄRD
Ärende NR 13 SoV 385/2015
PROGRAMPLAN MED BUDGET SOCIALVÄLFÄRD
Liberalerna har delvis eller helt andra prioriteringar och satsningar
för framtiden. Vi har en egen Välfärdsbudget för 2016 som också
inkluderar Socialvälfärd. Vi har bland annat en högre ram för hela
området som ger förutsättningar till andra satsningar men som
också undantar området från generella effektiviseringar.
Utmaningarna är tillräckligt stora utan att anfalla området med
osthyvel.
Liberalerna yrkar därför avslag i ärendet till förmån för egen i
Kommunfullmäktige tidigare lagd budget för 2016.

Om Liberalernas förslag faller i Programnämnd Barn o
Utbildning är detta tillika en reservation till förmån för eget
yrkande.

Azita Iranipour (L)

Rickard Lööw (L)

Bifogas
Yrkandet bifogas en sida med av delar ur Liberalernas
välfärdsbudget, området för Socialvälfärd. I punktform
övergripande prioriteringar samt per område;
äldreomsorg, socialtjänst och funktionsnedsatta.
Dessutom återfinns även ramtabell och prioriteringar i siffror.

SOCIAL VÄLFÄRD
Bilaga till yrkande för programplan med budget för SoV 2016. Ärende …. ……./2015
Utdrag ur Liberalernas Välfärdsplan 2016-2018 innehållande budget för 2016.

En välfärd i världsklass - Välfärden ska stötta och lyfta
Om friheten ska gälla alla, behöver vi gemensamt ta ansvar för varandra ibland. Vi kommer ju inte
till världen med samma möjligheter, och förutsättningar kan plötsligt ändras. Med en välfärd i
världsklass ser vi till att varje människa får chans att forma sitt liv.
Varje individ ska under hela sitt liv styra sin tillvaro. Att ha den fulla makten över sin vardag, ska vara
en självklarhet. Samhället ska se till, att du känner dig trygg och att du får det stöd du behöver. För
Folkpartiet Liberalerna går valfrihet och trygghet hand i hand.
Varje kvinna och man ska kunna leva sitt liv efter sin egen tolkning av begreppet "hög livskvalité",
oavsett ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller av andra skäl. Det kräver en
politik, som uppmärksammar dina särskilda behov. Vi måste ha strategier att stötta varje individ och
fylla dennes behov, utan att ta över individens ansvar. Det kräver attitydförändringar, såsom till
exempel att samhället görs tillgängligt för alla. Alla människor har behov av att uppleva frihet.
Liberalernas förslag för att förbättra för de årsrika:
●

Örebro blir en föregångare inom geriatriken.

●

Skapa ett geriatriskt centrum, en äldrevårdscentral, tillsammans med ÖLL/Region.

●

Att varje äldreboendeenhet själv bestämmer över sin verksamhet.

●

Skapa möjlighet till specialistutbildning i geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor.

●

Att alla som arbetar inom demensvården ska ha rätt utbildning.

●

Att medarbetare har goda kunskaper i svenska, eller andra valda språk.

●

Att det ska finns tillagningskök på varje äldreboende.

●

Möjliggöra för nya äldreboendeplatser, både kommunala andra alternativ

● Skapa anpassade träningsmöjligheter för äldre, både inom- och utomhus
● Kommunen ger en hälsopeng till föreningar som aktiverar seniorer.
●

Stärka grundbemanning nattetid på äldreboenden.

●

Värdera äldre medarbetares erfarenheter och kompetenser.

Liberalernas förslag för en bättre socialtjänst:
●

Stärka barnperspektivet och socialtjänstens förutsättningar i den sociala barn- och
ungdomsvården.

●

Fler socialsekreterare i takt med att kommunens invånarantal ökar.

●

Inrätta karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på utredningsenheten.

●

Inrätta en barnpedagog/kurator som arbetar direkt med barn som bevittnat våld i nära
relation.

●

Inrätta ett skyddat boende för våldsutsatta män i samarbete med andra kommuner i
närområdet.

●

Förstärka och kartlägga handläggningsförfarandet när en invid utsatts för våld och förtryck i
hederns namn.

●

Lönepåslag med 2.000 kr för samtliga medarbetare inom socialjouren.

●

Socialsekreterare med flera års erfarenhet ska handlägga barn- och ungdomsärenden.

●

Införa karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på utredningsenheten.

●

Volymökningen ska i första hand användas till fler socialsekreterare i utredningsenheterna och
socialjouren.

Liberalernas förslag för en bättre tillvaro för dem med funktionsnedsättning:
•

Möjliggöra för ytterligare boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar.

•

Säkerheten för personal som arbetar med att besöka särskilda boenden ska förbättras.

•

Medarbetare på LSS-boenden i Örebro Kommun, ska ha arbetsmetoder för att undvika tvångsoch begränsningsåtgärder.

•

Boendemiljön ska vara anpassad utifrån olika funktionsnedsättningar.

•

Individuella bedömningar ska ske innan man låser gemensamma utrymmen, såsom kylskåp
och garderober.

•

Nattpersonal ska vara i tjänst som vaken och inte sovande.

•

Dagliga verksamheter bör samarbeta med sociala företag för arbetsintegrering.

•

Daglig verksamhet ska vara en tillfällig sysselsättning, som om möjligt ska leda till en
anställning på reguljära arbetsmarknaden eller till studier för framtiden.

Sifferprioriteringar SoV 2016 (tkr)

19 000

Hälsopeng för årsrika

1 000

Kuratorer för äldre

1 000

Socialsekreterare

3 500

Grundbemanning nattetid i omsorgen

8 000

Barnpedagog på CMV

500

Nattpersonal på LSS-boenden

2 000

Karriärtjänster soc.sekr.utredningsenheten

2 500

Socialjour

500

