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Karolina Samuelsson
Elisabeth Nordin Ekonom
Joel Larsson Nämndadministratör
Paragraf 66-95

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 15 juni 2015.

Rasmus Persson (C), ordförande

Emelie Jaxell (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 juni 2015.

§ 66 Remiss - Sedd hörd och respekterad
Ärendenummer: Sov 125/2015
Handläggare: Malin Duckert Ek
Ärendebeskrivning
Utredningens uppdrag är att ge förslag på hur hanteringen av klagomål mot
hälso- och sjukvården kan blir mer ändamålsenlig. Det finns lagförslag i
patientsäkerhetslagen gällande ansvar och i patientlagen som tydliggör den
enskildes rättigheter gällande klagomål
Huvudsyftet är att klagomålshanteringen ska göra en förskjutning och utgå
från patientens behov. Därutöver ska den säkerställa patientsäkerhet, en
lärande organisation och resurseffektivitet.
Örebro kommun är positivt inställd till ett förtydligande i hur klagomål ska
hanteras, hur roller och ansvar ska fördelas och framförallt att
författningsändringarna utgår från den enskildes perspektiv och behov. Det
är dock olyckligt att utredningen inte tar ett helhetsgrepp och inkluderar
samma arbetssätt inom socialtjänsten.
Beslutsunderlag
Remissyttrande, 2015-05-19
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Sammanfattning av remiss
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Remissvaret antas och skickas till Socialdepartementet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 67 Remiss - Krav på privata aktörer i välfärden
Ärendenummer: Sov 114/2015
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har inbjudits att lämna yttrande över slutbetänkande av
Ägarprövningsutredningen SOU 2015:7, Krav på privata aktörer i
välfärden som utrett vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan
och bör ställas på de som äger och driver företag i välfärdssektorn.
Utredningen omfattar verksamhet som regleras av skollagen,
socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd till och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Utredningen föreslår:
- Utökad tillståndsplikt inom socialtjänsten.
- Krav på insikt, erfarenhet och lämplighet samt ekonomiska
förutsättningar för en långsiktig verksamhet.
- Krav på att det ska ingå i respektive myndighets ansvar att följa upp att
tillståndshavare fortlöpande uppfyller kraven.
- Avgiftsfinansiering.
Örebro kommun har valt att i sitt yttrande lägga kraft på synpunkter på de
gällande de delar som berör socialtjänstlagen då det är inom detta område
de nya bestämmelserna innebär störst förändring mot idag.
Då sista svarsdag var innan programnämndens sammanträde har
ordföranden fattat ett delegationsbeslut om att godkänna och skicka in
remissvaret. Svaret har presenterats för presidiet.
Beslutsunderlag
Remissvar - Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 68 Avtalsuppföjning Sirishof
Ärendenummer: Sov 87/2015
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av programnämnd Social välfärd
utfört en avtals- och kvalitetsuppföljning på Sirishofs vård- och
omsorgsboende.
Uppföljningens syfte är att göra en samlad granskning av verksamhetens
kvalitet inför eventuell förlängning av avtal med Norlandia Care AB
gällande drift av Sirishof. I uppföljningen har de grundkrav på kvalitet och
de utlovade mervärden som finns i avtalet med Norlandia Care AB följts
upp.
Uppföljningen visar att Sirishof har styrkor inom många granskade
områden. Särskilt kan arbetet inom områdena Aktiv och meningsfull
tillvaro, Bemötande, och Anhörigstöd, lyftas fram som goda exempel för
andra enheter. Ett fåtal förbättringsområden har framkommit vid
granskningen, bland annat vad gäller säkerställande av klagomålshantering.
Kommunledningskontoret bedömer att den boende på Sirishof får en vård
och omsorg av god kvalitet. Verksamheten bedöms leva upp till
grundkraven på kvalitet i avtalet väl eller mycket väl. Sirishof har många
mervärden de ska uppnå enligt avtalet och ännu lever verksamheten in full
upp till alla, men bedömningen är att de är på god väg att uppfylla det som
utlovats.
Beslutsunderlag
Rapport - Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning Sirishof, Norlandia
Care 2015, 2015-05-14
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Avtalet med Norlandia Care AB förlängs med tre år till 2019-08-31.
2. Enheten redovisar genomförda åtgärder kopplade till
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förbättringsområden i sin årsberättelse 2015.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att verksamheten på Sirishof återtas till drift i
kommunal regi genom att avtalet med Norlandia Care AB inte förlängs då
samtliga krav i avtalet inte uppfyllts.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om att inte förlänga avtalet och att driften återtas i
kommunal regi.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Avtalet med Norlandia Care AB förlängs med tre år till 2019-08-31.
2. Enheten redovisar genomförda åtgärder kopplade till
förbättringsområden i sin årsberättelse 2015.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om att avtalet inte ska förlängas.

§ 69 Avtalsuppföljning Skäpplandsgården
Ärendenummer: Sov 88/2015
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av programnämnd Social välfärd
utfört en avtals- och kvalitetsuppföljning på Skäpplandsgårdens vård- och
omsorgsboende
Uppföljningens syfte är att göra en samlad granskning av verksamhetens
kvalitet inför eventuell förlängning av avtal med Norlandia Care AB
gällande drift av Skäpplandsgården. I uppföljningen har de grundkrav på
kvalitet och de utlovade mervärden som finns i avtalet med Norlandia Care
AB följts upp.
Uppföljningen visar att Skäpplandsgården har styrkor inom flera granskade
områden. Områdena Bemötande och Anhörigstöd bör lyftas fram som
styrkor. Några förbättringsområden har framkommit vid granskningen.
Verksamheten behöver bland annat säkerställa att klagomålshantering
fungerar och att registrering i palliativa registret påbörjas samt att
serveringen av mat förbättras.
Uppföljningen visar att Skäpplandsgården är en enhet som haft en del
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problem men som nu i stort lever upp till kommunens grundkrav. Det finns
dock en del förbättringsområden i de mervärden som Norlandia Care själva
utlovat.
Kommunledningskontoret bedömer att verksamheten är på god väg men
ska lämna in en åtgärdsplan senast 2015-09-30 som innehåller krav på de
delar som är kvarvarande utvecklingsområden för Skäpplandsgården.
Beslutsunderlag
Rapport - Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning Skäpplandsgården,
Norlandia Care 2015, 2015-05-21
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Avtalet med Norlandia Care AB förlängs med tre år till 2019-08-31 och
programnämnden utgår från att Norlandia Care AB uppfyller kraven i
avtalet.
2. Enheten redovisar genomförda åtgärder kopplade till
förbättringsområden i en åtgärdsplan som ska vara programnämnden
tillhanda 2015-09-30. Norlandia Care AB kallas till programnämndens
sammanträde i december för att redovisa vidtagna åtgärder.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att verksamheten på Skäpplandsgården går
tillbaka i kommunal regi genom att avtalet med Norlandia Care AB inte
förlängs.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag och respektive
Martha Wicklunds (V) yrkande om att inte förlänga avtalet och att driften
återtas i kommunal regi.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Avtalet med Norlandia Care AB förlängs med tre år till 2019-08-31 och
programnämnden utgår från att Norlandia Care AB uppfyller kraven i
avtalet.
2. Enheten redovisar genomförda åtgärder kopplade till
förbättringsområden i en åtgärdsplan som ska vara programnämnden
tillhanda 2015-09-30. Norlandia Care AB kallas till programnämndens
sammanträde i december för att redovisa vidtagna åtgärder.
Reservation
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Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om att avtalet inte ska förlängas.

§ 70 Åtgärder och utvecklingsarbeten utifrån
nulägesrapporter för Varberga, Oxhagen, Brickebacken
och Baronbackarna som hör till programområde Social
välfärd
Ärendenummer: Sov 180/2015
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Styrgruppen för stadsdelsutveckling har
kommunlednings-kontoret tagit fram fyra nulägesrapporter för stadsdelarna
Varberga, Oxhagen, Brickebacken och Baronbackarna.
Utifrån den sammanställning av nulägesrapporterna som gjorts för
programområde Social välfärd redovisas här förslag på åtgärder och
utvecklingsarbeten som planeras att genomföras, vilken förvaltning som är
ansvarig för åtgärden, vilka andra förvaltningar och verksamheter som är
inblandade och när i tiden åtgärderna och/eller utvecklingsarbeten ska
genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-06-03
Sammanställning av nulägesrapporter Varberga, Oxhagen, Brickebacken
och Baronbackarna - åtgärder som rör området Barn och utbildning/Social
välfärd/Samhällsbyggnad, Ks 1310/2010, 2014-10-23
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet och ärendet överlämnas till
socialnämnderna för beslut om åtgärder.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 71 Beslut om samarbetspartner gruppbostad 2016 i
Hovsta - del av Kumla 2:29
Ärendenummer: Sov 51/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
På grund av pågående upphandlingsprocess är ärendet belagt med
sekretess. Marie Villman informerade om nuläget och om ny tidsplan.
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 72 Beslut om samarbetspartner gruppbostad 2016 i
Mellringe - Ananasen 3 och 4
Ärendenummer: Sov 52/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
På grund av pågående upphandlingsprocess är ärendet belagt med
sekretess. Marie Villman informerade om nuläget och om ny tidsplan.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 73 Beslut om samarbetspartner gruppbostad 2016 i
Mosås - del av Törsjö 3:67
Ärendenummer: Sov 53/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
På grund av pågående upphandlingsprocess är ärendet belagt med
sekretess. Marie Villman informerade om nuläget och om ny tidsplan.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar: - Enligt Kommunledningskontorets
förslag.
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§ 74 Ansökan om utvecklingsstöd - Anhöriga hjälper
anhöriga
Ärendenummer: Sov 191/2015
Ärendebeskrivning
Anhöriga hjälper anhöriga ansöker om 52 500 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för att anordna en tredagarskurs för att stärka och utveckla
anhörigas förmåga och kompetens i att kommunicera med närstående som
sitter fast i missbruk. Metoden som kommer at användas under kursen är
Community reinforce apporach and family training (C.R.A.F.T) och en
extern kursledare kommer att hyras in för att hålla kursen.
Ordförande Liselott Rehnman och ledamot Christina Wretefelt deltog i
mötet och beskrev utbildningen och dess syfte för medlemmarna.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Verksamhetshandlingar
Årsbokslut
Resultatrapport
Balansräkning
Revisionsberättelse
Ekonomisk plan 2015
Verksamhetsplan 2015-2016
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anhöriga hjälper anhöriga beviljas 30 000 kronor i utvecklingsstöd för att
genomföra kursen Community reinforce approach and family training
(C.R.A.F.T) för sina medlemmar, med uppföljning under 2015.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 75 Ansökan om utvecklingsstöd - Örebro Dövas
Pensionärsförening
Ärendenummer: Sov 188/2015
Ärendebeskrivning
Örebro Dövas Pensionärsförening har tidigare år beviljats aktivitetsstöd,
men fått avslag på sin senaste ansökan då de inte uppfyller riktlinjerna för
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stödet om öppna aktiviteter. Föreningens verksamhet riktar sig till äldre
döva pensionärer i Örebro som mår bättre av att delta i aktiviteter som
anordnas på föreningens träffar varje onsdag.
Tommy Krångh från Servicecenter deltog i mötet och företrädde
föreningen.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Ekonomisk rapport
Årsmötesprotokoll 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Budgetplan 2015
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Örebro dövas pensionärsförening beviljas 8000 kronor i utvecklingsstöd
för 2015. Föreningen uppmanas att under 2016 söka Vård och omsorgs
aktivitetsstöd enligt deras riktlinjer.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 76 Ansökan om utvecklingsstöd - Balans Örebro
Ärendenummer: Sov 195/2015
Ärendebeskrivning
Balans Örebro är en nystartad förening som i första hand riktar sig till
personer som har kontakt med depression, utmattningsdepressioner eller
bipolaritet, som drabbad eller anhörig. Föreningen bedriver både en intern
verksamhet och en extern verksamhet där den interna verksamheten avser
bland annat självhjälpsgrupp och den externa verksamheten
marknadsföring, attitydpåverkan samt nätverk.
Föreningen ansöker om 95 000 kronor i utvecklingsstöd.
Ordförande Per Ejdsäter och vice ordförande Zandra Edwardsson deltog i
mötet och berättade om föreningen som startade upp i slutet av 2014 och
verkar för drabbade och anhöriga som drabbats av depression och
bipolaritet. Föreningens verksamhet kom igång ordentligt under 2015 och
föreningen har nu ett 40-tal medlemmar i Örebro. Störst genomslag har
föreningen fått bland unga människor. Per är även ersättare i riksförbundets
styrelse och föreningen är med i nätverket NSPH.
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Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Budget 2015
Revisionsberättelse 2014
Stadgar
Årsmötesprotokoll 2015
Konstituerande möte
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Balans Örebro beviljas 30 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för
uppstart av föreningen, med uppföljning under 2016.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 77 Ansökan om utvecklingsstöd för projekt - Balans
Örebro
Ärendenummer: Sov 208/2015
Ärendebeskrivning
Balans Örebro ansöker om 185 000 kronor i utvecklingsstöd för att starta
ett projekt med syfte att mildra de effekter som depression bland unga
vuxna kan leda till. Genom olika utbildningsinsatser med fokus på psykisk
ohälsa, riktade till grundskolor i Örebro kommun, ska projektet bidra till att
fler unga får den hjälp de behöver i tid.
Beslutsunderlag
Ansökan
Brev och redogörelse för projektet
Budget förstudie
Konstituerande möte
Redogörelse för använda medel
Revisionsberättelse 2014
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2014
Länk till rapportinslag:
http://www.svtplay.se/video/2964325/rapport/rapport-26-5-07-30 - Bilagt
efter föreningsutskottets sammanträde. Se 3:30 in i inslaget.
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan om utvecklingsstöd avslås med hänvisning till att
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programnämnden först vill se att föreningen bedriver en bra
föreningsverksamhet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 78 Ansökan om utvecklingsstöd - Dövas förening
Ärendenummer: Sov 154/2015
Ärendebeskrivning
Dövas förening i Örebro ansöker om 81 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för att fortsätta projektet Å-kul.
Å-kul är en social träffpunkt för teckenspråkiga vuxna med
utvecklingsstörning och/eller autismspektrum. Deltagarna får prova på
olika skapande och hälsofrämjande aktiviteter, fika och umgänge i en
teckenspråkig miljö.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse för verksamheten 2014
Budget 2015
Verksamhetsplan 2014
Ekonomisk rapport för Å-kul 2014
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Dövas förening i Örebro beviljas 35 000 kronor i utvecklingsstöd för
projektet Å-kul, med uppföljning under 2016.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 79 Ansökan om utvecklingsstöd - Föreningen Vita
Svanen
Ärendenummer: Sov 147/2015
Ärendebeskrivning
Föreningen Teater Vita Svanen ansöker om fortsatt utvecklingsstöd för
2015-2016. Hans-Erik Karlsson från Teater Vita Svanen träffade
föreningsutskottet den 27 april och berättade om föreningen och dess
ansökan.
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Föreningen består av 25 medlemmar och ensemblen har 13 deltagare.
Föreningen vill fortsätta utveckla sitt arbete med teater med unga
människor som har funktionshinder och rikta verksamheten mot i första
hand vård- och omsorgsboende och övriga äldreboenden.
Föreningen ansöker om 90 000 kronor i utvecklingsstöd för 2015.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse för sökta pengar
Årsmötesprotokoll
Budget 2015
Årsredovisning
Ekonomisk redovisning 2014
Revisionsberättelse 2015
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Vita Svanen beviljas 80 000 kronor i utvecklingsstöd, med
uppföljning under 2016.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 80 Ansökan om utvecklingsstöd - Föreningen
Storasyster och storebror
Ärendenummer: Sov 323/2014
Ärendebeskrivning
Föreningen Storasyster och Storebror har inkommit med en ny ansökan om
utvecklingsstöd. Föreningen söker 85 000 kronor. Föreningen hade vid
årsskiftet 55 medlemmar och arbetar med att löpande sprida information
till sina medlemmar via sociala medier och en medlemsträff. Föreningen
har inte ekonomi att ha egen lokal utan många möten med medlemmar har
istället skett på caféer, men föreningen söker efter alternativ. Föreningen
ser ett behov av en trygg mötesplats för medlemmarna för att skapa en
gemenskap genom samtal och gemensamma aktiviteter som exempelvis
matlagning.
Föreningen beviljades vid Programnämnd social välfärds sammanträde den
4 december 2014 15000 kronor i kompletterande utvecklingsstöd och
uppmanades att göra en ny ansökan efter årsskiftet med en utförligare
verksamhetsplan och redovisning av 2014 års verksamhet.
Föreningens revisor Pelle Klasson företrädde föreningen och träffade
13 

föreningsutskottet den 23 mars.
Beslutsunderlag
Årsmötesprotokoll
Beslut, 2014-12-04
Kompletterande ansökan
Budget
Verksamhetsberättelse 2014
Bokslut 2014
Verksamhetsplan
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan för 2015 avslås med anledning av att det är för mycket
oklarheter kring föreningens verksamhet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 81 Reviderad delegationsförteckning 2015
Ärendenummer: Sov 321/2014
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Örebro kommun beslutade den 17 december 2014
om nya nämndreglementen för mandatperioden 2015-2018. För
Programnämnd social välfärd innebar det att myndighetsutövningen enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende insatser inom vård- och
omsorgsområdet för personer med funktionsnedsättning övergick till
programnämndens ansvarområde.
De ändringar av delegationsförteckningen som nu föreslås nämnden är en
anpassning till den nya organisationen och behov som tydliggjorts under
våren 2015. Ändringarna berör beslut om extern placering vid beslut enligt
LSS, beslut om extern placering vid beslut enligt SoL, beslut om
fördelning av kostnader för insatser som kräver mer än en huvudman och
några justeringar av delegat för beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-06-02
Reviderad delegationsförteckning (gula markeringar är tillägg eller
ändringar), 2015-06-02
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärds
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verksamhet antas.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 82 Information från programdirektören
Ärendenummer: Sov 48/2015
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Arbetet med projektet Sveriges bästa äldreomsorg fortgår. Det har gått ut
en enkät till medarbetarna om hur de vill att Sveriges bästa äldreomsorg
ska se ut. Under hösten kommer Kommunledningskontoret att börja arbeta
med medborgarna genom bland annat fokusgrupper och enkäter.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 83 Avtalsuppföljning Gatuterapi
Ärendenummer: Sov 210/2012
Handläggare: Liselott Bergqvist, Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Uppdragstagaren, Goodlife AB, ska utföra gatuterapi som syftar till att
möta människor i behov av samtalsstöd i deras närmiljö. Målgruppen är
huvudsakligen personer med missbruksproblem, men även andra
medborgare och samhällsföreträdare. Avtalet mellan Örebro kommun,
genom Programnämnd social välfärd, och Goodlife AB gäller från 2014
10-01 till och med 2015-09-30.
Uppdragstagaren förbinder sig enligt detta avtal att en dag per vecka under
fyra timmar utföra gatuterapi vid Olof Palmes torg samt en dag i veckan
under fyra timmar i stadsdelen Vivalla.
Uppdragstagaren ska två gånger årligen rapportera hur uppdraget
fortskrider till av uppdragsgivaren angiven kontaktperson. Rapport om
utvecklingen av gatuterapi ska lämnas på Programnämnd social välfärd
efter halva avtalstiden. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om antal
besökare samt redogöra för ärendenas karaktär.
Hasse Arvidsson deltog i sammanträdet och presenterade sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-05-12
Rapport uppföljning av avtal

Gatuterapi, daterad 2015-05-05
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Uppföljning av socialtjänstens uppdrag att utarbeta samverkansformer med
Goodlife AB omkring gatuterapi-verksamheten, daterad 2015-05-12
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 84 Avtalsuppföljning EKSAM
Ärendenummer: Sov 280/2012
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade 2013-02-17 att bifalla Eksams
ansökan om finansiering om 1,5 miljoner kronor per år i två år, med
periodisering maj 2013 april 2014 samt maj 2014-april 2015.-Eksam, ideell förening för ekonomisk samverkan, vänder sig till
medborgare i Örebro som har behov av ekonomisk rådgivning.
Huvudändamålet med Eksams verksamhet är att arbeta mot fattigdom och
för social inkludering. Ett av målen med verksamheten är att förebygga att
människor hamnar i en ohållbar ekonomisk situation, samt att erbjuda
kunskap och metoder för att sköta sin egen privatekonomi. Verksamheten
möter särskilt utsatta grupper, t.ex. personer med olika psykiska
funktionshinder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-05-11
Verksamhetsrapport november 2014 april 2015 (med bilagor), inkommen
2015-05-07
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 85 Förstudie av boende för äldre med
missbruksproblematik - Verdandi
Ärendenummer: Sov 190/2015
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Frivilligföreningen Verdandi Örebro Krets får i uppdrag att, tillsammans
med representanter från Örebro kommun och andra relevanta
organisationer, genomföra en förstudie med syfte att utreda
förutsättningarna för ett boende med dygnet runt-stöd för äldre med
missbruksproblematik och somatiska behov av vård och omsorg.
En uppdragledare från Verdandi Örebro Krets driver och håller ihop
uppdraget samt ansvarar för dokumentationen. Uppdraget påbörjas i
augusti 2015 och redovisas i december 2015. Programdirektör Isabell
Landström ansvarar för uppdraget och står för övergripande ledning av
uppdragets genomförande. Avstämning och rapportering ska ske till
programnämndens presidium.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-05-26
Uppdragsdirektiv: Förstudie av boende för äldre med missbruks
problematik, daterad 2015-05-21
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Verdandi Örebro Krets beviljas 50 000 kronor för att genomföra en
förstudie av förutsättningarna för ett boende för äldre med
missbruksproblematik.
2. Uppdraget finansieras av Programnämnd social välfärd genom medel
från nämndens investeringsbudget.
3. Programnämndens presidium utser två representanter från
programnämnden som deltar vid två studieresor.
4. Uppdraget påbörjas i augusti 2015 och redovisas i december 2015.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämnat ett särskilt yttrande till
protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 86 Remiss - Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård
Ärendenummer: Sov 133/2015
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är en av de remissinstanser som bjudits in att lämna
synpunkter på betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Remissvar ska lämnas in senast den 30 juni.
En remissgrupp har utarbetat ett förslag till yttrande. Förslaget till yttrande
innebär att Örebro kommun ställer sig bakom betänkandet som helhet.
Synpunkter i yttrandet gäller i huvudsak de delar i författningsförslaget
som behöver förtydligas, samt att det kommunala perspektivet inte är
tillräckligt belyst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-05-18
Svar på remiss
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Remissvaret antas och överlämnas till Socialdepartementet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 87 Fördelning av prestationsmedel för värdegrund och
värdegrundsgarantier
Ärendenummer: Sov 179/2015
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tilldelats prestationsbaserade medel på 2,7 mnkr
utifrån arbetet med värdegrund och värdighetsgarantier inom vård och
omsorg. I föreslagen plan anges hur de prestationsbaserade medlen ska
användas och fördelas. Planens syfte är att säkerställa att medlen används
för strategiskt arbete, på ett sätt som dels ligger i linje med de nationella
intentionerna och dels med de politiskt prioriterade satsningarna.
Vård och omsorgsförvaltningen har lämnat in förslag på hur de
prestationsbaserade medlen ska användas och fördelas, vilket är
utgångspunkten för planen. Förslaget innebär en fortsatt utveckling av
värdegrunden och värdighetsgarantierna, genom en rad aktiviteter öppna
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för samtliga utförare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-05-07
Förslag till Plan för prestationsbaserade medel värdegrund och
värdighetsgarantier, dnr Sov 179/2015
Uppföljning och rapport till Socialstyrelsen gällande värdegrund och
värdighetsgarantier 2014 Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Plan för prestationsbaserade medel värdegrund och värdighetsgarantier
fastställs.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 88 Granskning av verksamheten för mottagandet av
ensamkommande barn
Ärendenummer: Sov 250/2014
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag från Stadsrevisionen gjort en granskning av Örebro
kommuns verksamhet för mottagandet av ensamkommande barn.
Revisorerna har i sin rapport sammanställt sina rekommendationer i sex
punkter. Revisorerna önskar svar från Kommunstyrelsen och nämnderna
vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av
rekommendationerna och vad som i övrigt framkommer i bifogad
revisionsrapport.
Samtliga tillfrågade driftsnämnder, programnämnder samt
Kommunstyrelsen skickar in sina separata svar, men då flera av de
föreslagna förbättringsområdena berör samtliga nämnder, har dessa svar
samordnats. Det föreslagna svaret inleder med att nämnden ställer sig i
stort positiv till slutsatserna och rekommendationerna i revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-05-13
Svar till stadsrevisionen, 2015-05-12
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd antar kommunledningskontorets förslag till
svar på revisionsrapport som sitt eget och lämnar detta till Stadsrevisionen.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslut då viktiga frågor inte tas upp
i svaret.
Azita Iranipour (FP) avstår från att delta i beslut då svaret hänvisar till
ÖSB som är majoritetens prioriteringar. Svar på flera punkter är
bristfälliga.

§ 89 Återrapportering - Åtgärdsplan av utskrivningsklara
Ärendenummer: Sov 140/2015
Handläggare: Karolina Samuelsson
Ärendebeskrivning
Programnämnden fattade den 9 april 2015 beslut om att anta en åtgärdsplan
för att minska kostnaderna för utskrivningsklara patienter med
betalningsansvar. Vård- och omsorgsnämnderna fick i uppdrag att reducera
antalet utskrivningsklara patienter med betalningsansvar enligt
åtgärdsplanen och månadsvis följa upp och rapportera dess effekter till
programnämnden.
Beslutsunderlag
Månadsrapport utskrivningsklara april 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 90 Delårsrapport 1 2015
Ärendenummer: Sov 216/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programområde Social välfärd redovisar 2015 ett samlat budgetunderskott
med 87,7 mnkr. Det är en kraftig försämring av resultatet jämfört med
helårsresultatet 2014 som visade överskott på 16,2 mnkr. I prognosen ingår
10,3 mnkr för åtgärder enligt beslutad åtgärdsplan för att minska antalet
utskrivningsklara med betalningsansvar.
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Den främsta orsaken till försämringen är att hemvården i kommunens
egenregi utvecklas åt fel håll, personalkostnaderna ökar samtidigt som den
utförda tiden minskar. Andelen externa utförare inom omvårdnad ökar med
ca 1 procentenhet per månad vilket gör att egenregin både måste arbeta
med att sänka sin kostnadsnivå samt anpassa sin personalstyrka efter
uppdraget. Programområdets stora utmaning är att sänka kostnadsnivån
inom hemvården i kommunens egenregi. En handlingsplan för en hemvård
i ekonomisk balans där både programnämnd samt vård- och omsorgs
driftsnämnder samarbetar är under framtagande.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 1 för
2015.
2. Programnämnden ger Socialnämnd öster, Socialnämnd väster och
Nämnden för funktionshindrade i uppdrag att arbeta med åtgärder för de
verksamheter som uppvisar underskott för att nå en ekonomi i balans 2015.
3. Programnämnden ger Vård- och omsorgsnämnd väster och Vård- och
omsorgsnämnd öster i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att nå en
ekonomi i balans.
4. Programnämnden ger Vård- och omsorgsnämnd väster och Vård- och
omsorgsnämnd öster i uppdrag att månadsvis skriftligt rapportera effekter
av åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans till Programnämnd social
välfärd.
5. Programnämnden ger programdirektören i uppdrag att genomföra en
omvärldsbevakning av styrmodell för valfrihetssystemet i Linköping.
6. Programnämnden ger programdirektören i uppdrag att intensifiera
arbetet med en översyn och utveckling av myndighetsutövningen.
7. Programnämnden godkänner vård- och omsorgsnämndernas begäran om
att justera budgetramarna med 19 730 tkr från Vård- och omsorgsnämnd
väster till Vård- och omsorgsnämnd öster på grund av budgetjusteringar i
omställningsbudget hemvård.
8. Programnämnden godkänner Socialnämndernas begäran om att justera
budgetramarna från Socialnämnd öster- till Socialnämnd väster med 683
tkr på grund av budgetjusteringar i externa vård- och
behandlingskostnader.
9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för
hantering av programnämndens myndighetsutövning.
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10. Programnämnden ombudgeterar 4 mnkr av volymmedel 2015 till
verksamheterna personlig assistans/externa köp inom programnämnden.
11. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda orsaker till
underskott inom övertagna verksamheter i programnämndens
myndighetsutövning samt föreslå åtgärder.
Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ulf södersten (M) och Emelie Jaxell (M) deltar inte i beslutet med
hänvisning till egen budget.
Helena Ståhl (SD), Jesper Räftegård (MP), Per Folkeson (MP), Azita
Iranipour (FP) och Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.

§ 91 Uppsökande arbete i City - Hela människan RIA
Dorkas
Ärendenummer: Sov 192/2015
Handläggare: Rasmus Persson
Ärendebeskrivning
Beslut Efter delårsrapport
Hela människan RIA-Dorkas har inkommit med en projektansökan för
uppsökande verksamhet i citykärnan.
Föreningen ansöker om pengar till två delprojekt, blixtjobb respektive
uppsökande verksamhet. För det ena delprojektet ansöker föreningen om
finansiering från Vuxam och för andra från programnämnden. Projekten
syftar till att erbjuda personer i utsatta situationer stöd och hjälp samt att
skapa en lugnare miljö i city.
Programnämnden föreslås bevilja Hela människan RIA-Dorkas medel för
det ena delprojektet, uppsökande verksamhet. Finansieringen föreslås ske
med utvecklingsmedel avsatta från programnämnden för förebyggande
arbete för samarbete med civila samhället.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-06-23
Redogörelseför ansökan och projekt
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Hela människan RIA-Dorkas beviljas 200 000 kronor för att genomföra
uppsökande verksamhet under tiden 1 juni till sista oktober 2015.
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2. Resultatet av projekten redovisas för programnämnden under hösten
2015.
3. Medlen tas av programnämndens utvecklingsmedel ur posten för
förebyggande arbete för samarbete med civila samhället.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att den uppsökande verksamheten som Ria
Dorkas ska bedriva, uttryckligen görs i nära samarbete med kommunens
socialtjänst och försörjningsstöd. Efter sista oktober 2015 ska projektet
redovisas och programnämnden presentera ett förslag på hur projektet kan
leva vidare som ett samarbete mellan socialtjänsten och det civila
samhället.
Martha Wicklund (V) yrkar också om att få lämna en särskilt yttrande till
protokollet.
Ordföranden Rasmus Persson (C) yrkar avslag på Martha Wicklunds (V)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att
programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att programnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Hela människan RIA-Dorkas beviljas 200 000 kronor för att genomföra
uppsökande verksamhet under tiden 1 juni till sista oktober 2015.
2. Resultatet av projekten redovisas för programnämnden under hösten
2015.
3. Medlen tas av programnämndens utvecklingsmedel ur posten för
förebyggande arbete för samarbete med civila samhället.
4. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet om att avslå
tilläggsyrkandet.
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§ 92 Stickprov myndighetsutövning
Ärendenummer: Sov 102/2015
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd ansvarar för myndighetsutövningen enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende insatser inom vård- och
omsorgsområdet för personer med funktionsnedsättning. Som en del i
ansvaret att följa upp myndighetsbesluten redovisas två stickprov av
myndighetsbeslut för programnämnden vid varje sammanträde, ett beslut
enligt LSS och ett beslut enligt SoL.
Ärendet är belagt med sekretess och dragning sker bakom stängda dörrar.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 93 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 46/2015
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.
Beslutsunderlag
Lista över inkomna skrivelser maj 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 94 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 47/2015
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 har ägt rum den 20 maj.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut maj 2015.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 95 Information från ordföranden
Ärendenummer: Sov 49/2015
Handläggare: Rasmus Persson (C)
Ärendebeskrivning
Arbetet med Gränslös samverkan mellan kommunen och Region Örebro
län har kommit igång under våren med en ny styrgrupp. Bland annat har ett
seminarium arrangerats om hur samarbetet om personer över 65 år kan
förbättras.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Örebro 4 juni 2015 1 Yrkande 1 Programnämnd Social Välfärd

Punkt 8

l Avtalsuppföljning

Sirishof

Privata bolag hargets möjligheter att göra vinst på äldres och sjukas situation i
Örebro utan att leva upp till sina löften under flera års tid . Kommunledningen
föreslår nu att avtalet för driften av Sirishof med Norlandia Care AB förlängs med
ytterligare tre år. Man förlänger därmed möjligheten för riskkapitalbolag att
omvandla medborgarna i Örebros skattemedel till privata vinster- i och med
detta fortsätter majoriteten riskera de boendes hälsa och personalens
arbetsmiljö.
Runt om i Sverige har kommuner tagit tillbaka privata verksamheter i kommunal
regi och väljer att inte upphandla på nytt när avtalsperioder går ut. Privat
entreprenaddrift av kommunal vård- och omsorgsverksamhet har visat sig
fungera dåligt och har därutöver heller inte visat sig lönsam för kommunerna.
Det äldreomsorgen behöver är mer personal- inte vinstdrivande vårdbolag.
Vänsterpartiet accepterar inga vinstintressen i välfärden.

Jag yrkar därför

att
verksamheten på Sirishof återtas till drift i kommunal regi genom att
avtalet med Norlandia Care AB inte förlängs .

Vänsterpartiet i Örebro
Martha Wiek/und

Örebro 4 juni 2015 1 Yrkande l Programnämnd Social Välfärd

Punkt 9

1 Avtalsuppföljning

Skäpplandsgården

Privata bolag hargets möjligheter att göra vinst på äldres och sjukas situation i
Örebro utan att leva upp till sina löften under flera års tid. Trots att brister har
påpekats och att flera av de utlovade mervärdena för de äldre uteblivit år ut och
år in, har Norlandia Care AB kunnat driva vidare verksamheten utan sanktioner.
Kommunen har helt enkelt inte fått vad vi betalat för.
Kommunledningen föreslår nu att avtalet för driften av Skäpplandsgården med
Norlandia Care AB förlängs med ytterligare tre år. Man förlän~er därmed
möjligheten för riskkapitalbolag att omvandla medborgarna i Orebros skattemedel
till privata vinster - i och med detta fortsätter majoriteten riskera de boendes
hälsa och personalens arbetsmiljö.
Runt om i Sverige har kommuner tagit tillbaka privata verksamheter i kommunal
regi och väljer att inte upphandla på nytt när avtalsperioder går ut. Privat
entreprenaddrift av kommunal vård- och omsorgsverksamhet har visat sig
fungera dåligt och har därutöver heller inte visat sig lönsam för kommunerna.
Det äldreomsorgen behöver är mer personal- inte vinstdrivande vårdbolag .
Vänsterpartiet accepterar inga vinstintressen i välfärden.

Jag yrkar därför

att
verksamheten på Skäpplandsgården återtas till drift i kommunal
regi genom att avtalet med Norlandia Care AB inte förlängs.

Vänsterpartiet i Örebro
Martha Wiek/und

Örebro 4 juni 2015 l Tilläggsyrkande l Programnämnd Social välfärd

§22 Uppsökande arbete i city - hela människan Ria Dorkas
De socialt utsatta personer med missbrukarproblematik som uppehåller sig i de
centrala delarna av staden är ett gemensamt kommunalt ansvar. De ska ses som
medmänniskor och vi i Vänsterpartiet vänder oss emot tonen i RiaDorkas ansökan,
där de bedöms som "ett störande moment" i staden.
Däremot är staden och det offentliga rummet till för alla och att det nu finns ett förslag
på initiativ att närma sig denna grupp i ett förebyggande socialt arbete är naturligtvis
välkommet. Det är dock viktigt att detta arbete görs i nära samarbete med
socialtjänsten och kommunens berörda delar för att skapa en långsiktighet.
Trots att det handlar om stora resurser känns projektet aningen framhastat och
dessutom begränsat i tid. l ansökan finns ingen plan för hur man tar tillvara på
uppkomna erfarenheter och vad som händer efter sommaren. Syftet med den
uppsökande verksamheten under sommaren får inte vara ett sätt att hålla dessa
kvinnor och män borta från gatan under turistsäsongen för att handeln vill visa upp
enbart stadens bästa sidor.
För Vänsterpartiet är det viktigt att förstärka kommunens förebyggande arbete. Vi vill
därför att det innan en arbetsmarknadsåtgärd införs görs en tydlig kartläggning om
vilka behov som finns inom gruppen och att dessa beaktas.
Därför yrkar vi på att:
Den uppsökande verksamheten som Ria Dorkas ska bedriva, uttryckligen görs
i nära samarbete med kommunens socialtjänst och/eller försörjningsstöd.
Efter sista oktober 2015 ska projektet redovisas och programnämnden
presentera ett förslag på hur projektet kan leva vidare som ett samarbete
mellan socialtjänsten och det civila samhället.

Martha Wiek/und
Vänsterpartiet

Örebro 12 juni 2015 I Särskilt yttrande I
Programnämnd Social Välfärd
Angående sammanträdet den 4 juni 2015
Vänsterpartiet vill lämna generell kritik mot hur det politiska arbetet inom
nämnden bedrivs av styrande partier. Vi finner vissa brister som är
allvarliga sett ur demokratisk synvinkel. Ofta inkommer handlingar väldigt
sent, ibland vid sittande bord, och ibland bereds ärenden över huvud taget
inte inför alla partier.
Vi vill lämna följande särskilda yttrande:
§7 Remiss – Krav på privata aktörer i välfärden
Hur välfärdssektorn organiseras på nationell nivå är avgörande för oss på
kommunal nivå. Informationsutbyte mellan de olika politiska nivåerna är
avgörande för hela det demokratiska systemet. Örebro kommun har med
sitt konkurrensutsatta välfärdssystem flera viktiga erfarenheter att skicka
vidare till utredarna. Med hänsyn till det är det ytterst problematiskt att
styret väljer att inte insamla synpunkter från den ansvariga nämnden och
alla dess partier.
§16 Förstudie av boende för äldre med missbruksproblematik
Ärendet har inte beretts utanför programnämndens presidium. Det är
problematiskt då information inte når samtliga partier.
§22 Uppsökande arbete i City – Hela människan RIA Dorkas
Ansökningsprocessen är otydlig och ovanligt kort för en ansökan som
gäller så mycket kommunala resurser. Ärendet har dessutom inte beretts
utanför presidiet. Projektets genomförande, syfte och förväntade resultat
är otydliga och skulle behövt beretts bättre.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet

