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Programnämnd social välfärd
2016-05-04
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Rasmus Persson (C)
Fisun Yavas (S)
Ulf Södersten (M)
Azita Iranipour (L)
John Johansson (S)
Marie Brorson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Pell Uno Larsson (S)
Martha Wicklund (V)
Johanna Reimfelt (M)
Carl-Johan Wase (M)
Josefin Pettersson (SD)
Jesper Räftegård (MP)
Tjänstgörande ersättare
Britten Uhlin (S)
Elvy Wennerström (S)
Sara Maxe (KD)

Ersättare för Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Ersättare för Urban Svensson (KD) § 82
Ersättare för Urban Svensson (KD) §§ 83-105

Närvarande ersättare
Emelie Jaxell (M)
Per Folkeson (MP)
Pia Delin (L)
Terés Björndal (SD)
Nadia Abdellah (V)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren
Ann-Catrin Svantes Ohlson
Sofia R Persson Förvaltningschef
Marie Villman Strateg
Elisabeth Nordin Ekonom
Berit Hjalmarsson Planerare
Rolf Jonsson Ekonom
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Jan Sundelius Planerare
Carina Carlsson Planerare
Sirpa Ljung Planerare
Joel Larsson Nämndsekreterare

Paragraf 82-105

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 17 maj 2016.

Rasmus Persson (C), ordförande

Ulf Södersten (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 maj 2016.

§ 82 Information från REMO-gruppen
Ärendenummer: Sov 282/2016
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson, Sofia Persson
Ärendebeskrivning
REMO-gruppen är ett samarbetet mellan Socialförvaltningen,
Förvaltningen för funktionshindrade och Överförmyndarkansliet som
arbetar med att söka, hitta, behålla och rekrytera uppdragstagare till
frivilliguppdrag. Ett sådant uppdrag kan vara god man, förvaltare,
kontaktperson, kontaktfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare, jourhem
och familjehem. Arbetet finansieras med medel från programnämnden och
gruppens arbete återredovisas årligen.
Just nu arbetar REMO-gruppen med att marknadsföra frivilliguppdrag på
olika sätt, bland annat genom annonser på Facebook, informationstavlor
och bussar. Det anordnas också gemensamt öppet hus fyra gånger per år på
Servicecenter.

2

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 83 Lokalprogram för vård- och omsorgsboende i
Karlslund
Ärendenummer: Sov 289/2016
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Örebrobostäder AB (ÖBO) har fått uppdraget att bygga ett nytt vård- och
omsorgsboende med 68 platser i Karlslund. Kommunstyrelsen beviljade ett
igångsättningsbeslut i november 2015. Ett lokalprogram har tagits fram
som beskriver verksamheten vid ett vård- och omsorgsboende, vilka
lokaler som behövs och hur de bör utformas. Programmet redovisar också
kommunens formella krav på lokaler som kommunen ska hyra in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18
Lokalprogram Karlslund, 2016-04-18
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.

§ 84 Lokalprogram för vård- och omsorgsboende i
Odensbacken
Ärendenummer: Sov 65/2016
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Askenäs är ett av kommunens 23 vård- och omsorgsboenden och ligger i
Odensbacken På området där Askenäs ligger finns flera fastigheter med
olika kommunala verksamheter och ÖBO som är fastighetsägare har
bostäder för seniorer.
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För ett par år sedan uppmärksammades behov av ombyggnad, renovering
och ett förstärkt brandskydd i den del av fastigheterna som inrymmer vårdoch omsorgsboende och tillagningskök. Tillsammans med ÖBO har
kommunens lokalförsörjningsavdelning utrett olika möjligheter för
ombyggnad och renovering av de delarna.
Det som förordades och som också beslutades var att ett nytt vård- och
omsorgsboende ska byggas i anslutning till vårdcentralen i Odensbacken
och att verksamhetslokaler för hemvård och dagvård också inryms där.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18
Lokalprogram Askenäs, 2016-04-18
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.

§ 85 Upphandling av tillagning och leverans av måltider till
Trädgårdarna
Ärendenummer: Sov 293/2016
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
På Boglundängen byggs ett nytt vård- och omsorgboende, Trädgårdarna.
Kommunens lokalförsörjningsavdelning och upphandlingsavdelning har på
uppdrag utrett förutsättningarna för att upphandla driften av det
tillagningskök och den restaurang som finns på Trädgårdarna. Förslaget är
en upphandling av tillagning och leverans av mat till Trädgårdarna där
förhyrning av tillagningskök och restaurang är ett av villkoren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd beslutar att upphandla tillagning och
leverans av mat till Trädgårdarna.
2. Kommunens upphandlingsavdelning får i uppdrag att återkomma med
förfrågningsunderlag för upphandling enligt alternativ 2 i tjänsteskrivelsen.
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Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i förmån för att kommunen ska driva verksamheten självt.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Martha Wicklunds (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelse
förvaltningens förslag
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd beslutar att upphandla tillagning och
leverans av mat till Trädgårdarna.
2. Kommunens upphandlingsavdelning får i uppdrag att återkomma med
förfrågningsunderlag för upphandling enligt alternativ 2 i tjänsteskrivelsen.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 86 Investeringsprogram och lokalförsörjningsplan 2017
2020
Ärendenummer: Sov 223/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin, Marie Villman
Ärendebeskrivning
Programområdets lokal- och bostadsplan beskriver förvaltningarnas behov
av verksamhetslokaler, boenden och bostäder under de närmaste fyra åren
och investeringsprogrammet med den ekonomiska planen visar på
beräknade drift-kostnadsökningar.
Antal beslut om permanent plats på vård- och omsorgsboende som inte
verkställts inom tre månader och därmed rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) har pendlat mellan 32 och 36 under 2015, Den
platsprognos som baseras på resultatet från Kostnad per brukare (KPB)
visar att utbyggnadstakten måste intensifieras om kommunen ska klara den
ökade efterfrågan på platser som är att vänta när antalet äldre blir fler.
Planerad utbyggnad de närmaste tre åren är sammanlagt 137 nya platser på
vård- och omsorgsboende.
Inom området funktionshindrade finns behov av nya gruppbostäder under
den närmaste fyraårsperioden. Dels för att verkställa nya beslut och dels för
att kunna erbjuda personer med extern placering boende i hemkommunen.
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För att klara nya förutsättningar behöver ett utvecklingsarbete påbörjas.
Förändrings-arbetet innebär bland annat behov av ett förändrat arbetssätt,
flexibla planeringslösningar, effektivisering, och, utveckling av
myndighetsutövningen samt uppföljning av beslut. Programområdet
planerar att införa en strategi med ett rehabiliterande arbetssätt som för
vissa målgrupper kan innebära en boendekarriär, det vill säga en flytt från
gruppbostad till servicebostad och boendestöd.
Planeringen framåt är två nya grupp- servicebostäder per år, de närmaste
åren, för bostadsbeslut både enligt Lagen om stöd och service (LSS) och
Socialtjänstlagen (SoL).
Inom socialtjänsten är bristen på bostäder i kommunen ett stort problem.
Möjligheten att kunna möta olika målgruppers behov och att planera
långsiktigt påverkas i hög grad av olika samverkande samhällsstrukturer.
Mot bakgrund av det behöver Socialförvaltningen få tillgång till bostäder i
större omfattning än i nuläget för att kunna tillgodose olika målgruppers
behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-27
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2017- 2020 med revidering 2016.
Investeringsprogram/ekonomisk plan med bedömning för åren 2017 - 2020
samt revidering 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 2017
2020 med revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2016 och
bedömning för år 2017- 2020 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd på
Rostahemmet enligt ekonomiskt underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för nybyggnation av två gruppbostäder 2018 samt
kompensation för driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt underlag.
5. Programdirektören får i uppdrag att tillsammans med LFA utreda
långsiktiga förutsättningar för att klara nybyggnation av vård- och
omsorgsboenden enligt plan.
6. Programdirektören får i uppdrag att färdigställa utredning kring utökning
och omstrukturering av boendeplatser vuxna, vård- och omsorgsboende
med missbruksinriktning samt härbärgesplatser.
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7. Programnämnden social välfärd beslutar att omvandla 12 korttidsplatser
på Klosterbacken till 8 permanenta platser samt flytta två korttidsplatser
från Klosterbacken till Mikaeligården årsskiftet 2016/2017. De två
återstående platserna stängs och driftmedel används för att delfinansiera
eventuella överbeläggningar på Tullhuset.
8. Programnämnden beslutar att planering för ny familjecentral i de östra
delarna av Örebro ska starta.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
Ulf Södersten (M) och Azita Iranipour (L) yrkar avslag på punkt 7 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag på punkt 7 i Kommunstyrelse
förvaltningens förslag och bifall på punkt 8.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns ett förslag till beslut
på beslutspunkt 1-6 och 8 samt att nämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut på
beslutspunkt 7, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag respektive Ulf Söderstens (M), Azita Iranipours (L) och Jesper
Räftegårds (MP) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 2017
2020 med revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2016 och
bedömning för år 2017- 2020 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd på
Rostahemmet enligt ekonomiskt underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för nybyggnation av två gruppbostäder 2018 samt
kompensation för driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt underlag.
5. Programdirektören får i uppdrag att tillsammans med LFA utreda
långsiktiga förutsättningar för att klara nybyggnation av vård- och
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omsorgsboenden enligt plan.
6. Programdirektören får i uppdrag att färdigställa utredning kring utökning
och omstrukturering av boendeplatser vuxna, vård- och omsorgsboende
med missbruksinriktning samt härbärgesplatser.
7. Programnämnden social välfärd beslutar att omvandla 12 korttidsplatser
på Klosterbacken till 8 permanenta platser samt flytta två korttidsplatser
från Klosterbacken till Mikaeligården årsskiftet 2016/2017. De två
återstående platserna stängs och driftmedel används för att delfinansiera
eventuella överbeläggningar på Tullhuset.
8. Programnämnden beslutar att planering för ny familjecentral i de östra
delarna av Örebro ska starta.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Carl-Johan Wase (M), Azita
Iranipour (L) och Jesper Räftegård (MP) avstår från att delta i beslut på
beslutspunkt 1. Martha Wicklund (V) och Josefin Pettersson (SD) avstår
från att delta i beslutet.
Reservation
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Carl-Johan Wase (M), Azita
Iranipour (L) och Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot
programnämndens beslut på beslutspunkt 7 i förmån för egna
avslagsyrkanden.

§ 87 Långsiktig åtgärdsplan för reducering av
utskrivningsklara med betalningsansvar
Ärendenummer: Sov 123/2016
Handläggare: Marie Villman, Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Våren 2015 fattade programnämnden beslut om ett antal snabba åtgärder
för att få stopp på det ökade problemet med ett stort antal utskrivningsklara
patienter med betalningsansvar. Dessutom fattades beslut om att utarbeta
en långsiktig åtgärdsplan för att förhindra att samma situation uppstår igen.
Några förslag tillåtgärder har tagits fram. Dessa förslås i möjligaste mån
hanteras i ordinarie styrdokument, befintliga och nya. Dessutom föreslås
att ett nytt signalsystem skapas föra att följa relevanta nyckeltal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18
Tjänsteskrivelse Sov 140/2015 Åtgärdsplan för att reducera antalet
utskrivningsklara med betalningsansvar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
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nämndens nästa möte.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 88 Motion om äldreomsorg på svenskt teckenspråk
Ärendenummer: Sov 337/2014
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om äldreomsorg på svenskt
teckenspråk, i vilken man föreslår att kommunen tillsammans med döva
och teckenspråkiga medborgare ser över vilket behov som finns gällande
omsorg för döva och teckenspråkiga för att kunna utforma ett boende på
bästa sätt. Vidare föreslås att kommunen öppnar ett sådant boende för
teckenspråkiga äldre där huvudspråket är svenskt teckenspråk.
Bedömningen är att motionens innehåll och det som där efterfrågas,
tillgodoses genom att det planeras för att ett av kommunens vård- och
omsorgsboenden ska möjliggöra vård på teckenspråk. Vidare pågår arbete
inom projektet Språk och kommunikation, som syftar till att förbättra
kommunens välfärdstjänster för medborgare med behov av att
kommunicera på annat språk än svenska. Dessutom tillämpas lagen om
valfrihetssystem för både service- och omvårdnadsinsatser inom
hemvården. Bland de godkända utförarna finns ett par (inklusive Örebro
hemvård) som har teckenspråkig personal.
Beslutsunderlag
Svar på motion, 2016-04-13
Gruppmotion - Äldreomsorg på svenskt teckenspråk, daterad 2014-10-22,
KS 1129/2014
Projektdirektiv
 Språk och kom
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Martha Wicklund (V), Jesper Räftegård (MP) och Azita Iranipour (L) yrkar
bifall till motionen i dess helhet.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga ordförandens förslag om att anse motionen besvarad och
Martha Wicklunds (V), Jesper Räftegårds (MP) och Azita Iranipours (L)
yrkande om bifall till motionen.
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Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.

§ 89 Plan för statliga stimulansmedel för
kompetensutveckling
Ärendenummer: Sov 122/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela
stimulans-medel till kommunerna för att ge verksamheter inom äldre- och
funktions-hinderområdet bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom
olika kompetensutvecklingsinsatser. För 2016 har Örebro kommun
rekvirerat 2 760 651 kronor. Kommunen avgör hur medel ska disponeras
mellan verksamheterna.
Stimulansmedlen får användas för kompetenshöjande och
kompetensutvecklande insatser för baspersonal inom äldre- och
funktionshinderområdet (inkl. LSS och hemsjukvård) samt handläggare
inom äldre- och funktionshinderområdet som arbetar med
myndighetsutövning.
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till användning och
fördelning av stimulansmedlen i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar.
I förslaget tilldelas Myndighetsavdelningen sammanlagt 700 tkr för tre
olika kunskapssatsningar. Förvaltningen för funktionshindrade tilldelas 750
tkr för validering. Förvaltningen för vård och omsorg tilldelas sammanlagt
950 tkr för tre olika kunskapssatsningar, däribland validering. Dessutom
avsätts 800 tkr för fördelning och användning efter fortsatt planering samt
för oförutsedda utbildningsbehov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-13
Socialstyrelsen information
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Statliga stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och
funktionshindersomsorgen ska användas och fördelas enligt förslag i
tjänsteskrivelsen.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 90 Höjning av maxtaxan för hemtjänst och boende
Ärendenummer: Sov 189/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser höjning från och med 1 juli 2016 av maxavgiften i vård- och
omsorgstaxan enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§. Ärendet avser
även höjning av maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan
biståndsbeslut. För 2016 innebär det en ökning för den enskilde med
maximalt 220 kr per månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-03-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Maxavgiften i vård- och omsorgstaxan höjs till en tolftedel av 0,4392
gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs till en
tolftedel av 0,4392 gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
Yrkande
Ulf Södersten (M), Azita Iranipour (L) och Jesper Räftegård (MP) yrkar
avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag med hänvisning till
skriftligt yrkande om att lämna maxtaxan oförändrad.
Josefin Pettersson (SD) yrkar avslag.

Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Ulf Söderstens (M), Azita Iranipour (L) och Jesper Räftegårds
(MP) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer dessa två mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Maxavgiften i vård- och omsorgstaxan höjs till en tolftedel av 0,4392
gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs till en
tolftedel av 0,4392 gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering
Reservation
Ulf Södersten (M), Azita Iranipour (L) och Jesper Räftegård (MP)
reserverar sig skriftligt mot beslutet i förmån för eget yrkande om att lämna
maxtaxan oförändrad.
Josefin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 91 IT-investeringsprogram 2017-2020
Ärendenummer: Sov 201/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Alla förvaltningar inom programområde Social välfärd har tagit fram
behov i form av IT-investeringsplaner. Planerna har beslutats i
driftsnämnderna. Programnämnden har sammanställt behoven och
prioriterat objekten.
Örebro kommun och Programnämnd social välfärd behöver vara med i
utvecklingen och implementeringen av ny och smart
teknik/välfärdsteknologi. Den kommande demografiska utvecklingen gör
också att digitala lösningar behöver nyttjas för att klara utvecklingen
resursmässigt och ekonomiskt. Under 2016 påbörjas förstudier för
nyckelfri hemtjänst och tillsyn via länk som ett led i utvecklingsarbetet.
Teknik som används i andra kommuner är t.ex. bildtelefoni, informationsoch meddelandehantering och tillsyn via länk.
Programnämnden behöver tillsammans med IT-strategiavdelningen arbeta
fram ett inriktningsbeslut/långsiktig plan för hur utvecklingen ska bedrivas
framöver.
De prioriterade objekten redovisas i ärendet. Finansiering sker med hjälp
av AFA-medel, prestationsersättningar samt inom befintliga ramar hos
driftsnämnderna. I vissa fall finns en införandekostnad som kan hanteras
med hjälp av extra tillförda medel, sedan ska finansiering ske genom
effektiviseringar och nyttoeffekter.
Programnämnd social välfärds förslag ska ligga till grund för
Kommun-styrelsens fortsatta arbete med budget 2017. Kommunstyrelsen
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beslutar, enligt nuvarande plan, om investeringsprogram för 2017-2020 i
juni och oktober 2016.
Beslutsunderlag
IT-Investeringsprogram 2017-2020, 2016-04-20
Investeringsplan IT utvecklingsaktiviteter Socialförvaltningen
Investeringsplan IT underlag till budgetförslag 2017-2020 Vård och
omsorg
Investeringsplan IT underlag till budgetförslag 2016-2019
Nämnden för funktionshindrade, Nf 54/2016
Investeringsplan IT, Överförmyndarnämnden 2016-2019, Ön 62/2016
IT-investeringar 2017-2020 Social välfärd, ekonomiskt underlag
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Investeringsprogram IT för 2017-2020 med ekonomiskt underlag antas.
2. Programnämnden begär hos Kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut
för prioriterade objekt.
3. Programnämnd social välfärd föreslår att finansiering av prioriterade
objekt sker enligt förslag och underlaget ska beaktas inför
programnämndens budgetarbete 2017.
4. Programdirektören får i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för
utvecklingen av Välfärdsteknologi/e-hälsa.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 92 Anhörig- och objektsanställningar i hemvården
Ärendenummer: Sov 139/2016
Handläggare: Jan Sundelius, Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att genom en utredning
ge rekommendation om anhörig- och objektsanställningar ska begränsas
eller tas bort.
I Örebro kommuns hemvård har det inte funnits något förbud att anställa
anhöriga. Däremot har praxis varit att inte anställa en anhörig som utför
hemtjänstinsatser enbart hos en person, så kallad objektsanställning. Sedan
valfrihetssystem för omvårdnad infördes 2014 har anhöriganställningar,
ofta i objektsform, blivit ett sätt för utförare att lösa personers behov att få
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hemtjänst. Inte minst när det gäller språkliga och kulturella behov.
Utredningen stärker bilden av att anhöriganställningar har flera negativa
konsekvenser för vården och omsorgen och att de överväger de eventuella
fördelar anhöriganställningar för med sig för den enskilde och dennes
anhöriga.
Beslutsunderlag
Rapport anhöriganställningar, 2016-03-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Nyanställningar av anhöriga förbjuds inom omvårdnads- och
servicetjänster och att detta krav skrivs in i aktuella avtal i maj 2016.
2. Anhöriganställningar avslutas senast 2016-09-01.
Yrkande
Azita Iranipour (L) yrkar att ärendet ska återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt utredning för att fortfarande ge
möjlighet till anhörigvård med ersättning men med större rättigheter och
organisation för de inblandade.
Jesper Räftegård (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen då de utredningar som rapporten påtalar
behovet av, av närståendebidraget och gränsdragningsfrågorna kring
personer med behov som gränsar mot personlig assistans och LSS, ska ingå
i beslutsunderlaget.
Ulf Södersten (M) yrkar att undantag från nyanställningar kan beaktas i
särskilda fall.
Josefin Pettersson (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställer först Azita Iranipours (L) och Jesper Räftegårds (MP)
yrkande om återremiss under proposition och finner att programnämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Slutligen finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, bifall till Ulf Söderstens
(M) yrkande om undantag från nyanställningar i särskilda fall, samt Josefin
Petterssons (SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Nyanställningar av anhöriga förbjuds inom omvårdnads- och
servicetjänster och att detta krav skrivs in i aktuella avtal i maj 2016.
2. Anhöriganställningar avslutas senast 2016-09-01.
Jesper Räftegård (MP) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Jesper Räftegård (MP) reserverar mot programnämndens beslut om att
avgöra ärendet idag till förmån för sitt yrkande om att de rapporter som
påtalas i utredningen bör ingå i beslutsunderlaget.
Azita Iranipour (L) reserverar sig skriftligt mot programnämndens beslut.
Josefin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget
avslagsyrkande.
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M) och Carl-Johan Wase
(M) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande om att undantag
från nyanställningar kan beaktas i särskilda fall.

§ 93 Ickevalsalternativ gällande omvårdnadstjänster i
valfrihetsystemet
Ärendenummer: Sov 291/2016
Handläggare: Sirpa Ljung
Ärendebeskrivning
Valfrihetsmodellen för servicetjänster startade 2009 och omvårdnad 2014.
Omvårdnadstjänstens ickeval blev rullande 1 januari 2015.
Personer som inte kan eller vill välja ska få en god kvalité på önskade
tjänster. Vissa av kundens önskemål tas tillvara när man utser ett ickeval, t
ex språk.
För att säkerställa att en godkänd utförare av omvårdnadstjänster levererar
omvårdnad med god kvalitet ska utföraren vara valbar under sex månader
innan utföraren kan ansöka om att bli ickevalsutförare.
Utföraren ska vid ansökningstillfället redovisa att omvårdnadspersonalens
kompetens gällande omvårdnadsutbildning och kompetens i delegering är
enligt gällande avtal. Utföraren ska även ha minst en kund inom aktuellt
geografiskt område när ansökan som ickevalsutförare lämnas in till Örebro
kommun.
Ändringen i ickevalstilldelningen bör gälla från avtalsändringen maj 2016
och inte retroaktivt för redan etablerade utförare.
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Tjänsteskrivelse, 2016-04-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Godkänd utförare av omvårdnadstjänster ska vara valbar under sex
månader innan utföraren själv kan ansöka om att få delta som
ickevalsutförare inom omvårdnadstjänster.
2. Utföraren ska vid ansökningstillfället redovisa att
omvårdnadspersonalens kompetens gällande omvårdnadsutbildning och
kompetens i delegering är enligt gällande avtal.
3. Utföraren ska vid ansökningstillfället ha minst en kund inom det ansökta
geografiska området.
4. Ändringen i ickevalstilldelningen ska gälla från avtalsändringen maj
2015 och inte retroaktivt för redan etablerade utförare.
5. För att hantera de nya förutsättningarna för ickevalet byggs IT-stödet ut.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 94 Ändringar i förfrågningsunderlag LOV
Ärendenummer: Sov 106/2016
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har fyra separata förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem. I de förfrågningsunderlag som tagits fram anges de krav
som ska gälla för utförarna av den aktuella tjänsten samt vilken ersättning
som ska ges. Kraven i förfrågningsunderlagen läggs sedan med i det avtal
som tecknas med utföraren. En årlig revision av förfrågningsunderlagen
och tillika avtalen sker med anledning av uppräkning av ersättning.
Därutöver har Örebro kommun möjlighet att revidera
förfrågningsunderlaget ytterligare en gång per år.
Förfrågningsunderlagen ska följa samma struktur och gälla samma
områden i så stor utsträckning som möjligt, för att underlätta i
ansökningsförfarandet.
De ändringar som föreslås är förtydliganden utifrån beslut som fattats
nationellt och i kommunen samt förändringar av redaktionell karaktär.
- Hänvisning till ny författning om basal hygien i vård och omsorg
- Förtydligande med anledning av att mobil tidsregistrering införs.
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- Jämställdhetsperspektivet förtydligas ur kundperspektiv
- Hänvisning till beslut taget om Utredning i hemmet
- Förtydligande att Anhöriganställning inte får förekomma
Utförarna ska informeras om förändringarna för att kunna acceptera
villkoren eller säga upp avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-03-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- De föreslagna förändringarna i avtal och förfrågningsunderlag gällande
valfrihetssystem för omvårdnad, service, mattjänst och daglig verksamhet
antas.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 95 Rapport om avtalsuppföljningar
Ärendenummer: Sov 304/2016
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Genomgång av de avtalsuppföljningar Avdelningen för upphandling och
uppföljning gjort sedan augusti 2015 till april 2016 av såväl privat som
kommunal drift av verksamheter inom verksamhetsområdena vård och
omsorg samt funktionshindrade.
Beslutsunderlag
Rapport från avtalsuppföljningar avseende perioden augusti 2015-april
2016, 2016-04-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 96 Granskning av säkerställande av en likvärdig vård
och omsorg inom och mellan vård- och omsorgsboenden
Ärendenummer: Sov 192/2016
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har gjort en granskning av hur Programnämnd social
välfärd samt kommunens vård- och omsorgsnämnder säkerställer en
likvärdig vård och omsorg inom och mellan de vård- och omsorgsboenden
som finns i kommunen.
Svar på granskningsrapporten ska skickas in till Stadsrevisionen den 2 juni.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 97 Revidering av delegationsförteckning
Ärendenummer: Sov 109/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
I dagsläget är delegationen snäv och täcker bara in halva 9 § 2 LSS. Om vi
ändrar delegationen blir det också möjligt att göra justeringar i individuella
fall utan att det behöver tas upp till nämnden eller myndighetsutskottet.
7.1 Biträde av personlig assistent
Lagrum: 7 § och 9 § 2 LSS
Delegat: Handläggare, utredningsenheten LSS/SoL
Till
7.1 Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans
Lagrum: 7 § och 9 § 2 LSS
Delegat: Handläggare, utredningsenheten LSS/SoL
Beslutsunderlag
Delegationsförteckning Programnämnd social välfärd, 2016-04-08
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 98 Remiss - Effektiv vård SOU 2016:2
Ärendenummer: Sov 194/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har fått remissen Effektiv vård av Socialdepartementet att
besvara till den 2 juni 2016. Remissen tar upp förslag på hur
resursutnyttjandet inom hälso- och sjukvården kan bli effektivare något
som bland annat betyder decentralisering av vården, att vården sprids från
sjukhusen till vårdcentraler eller till patientens egna hem.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nämndens nästa möte.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 99 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd 
Brottsofferjouren Örebro Lekeberg
Ärendenummer: Sov 251/2016
Ärendebeskrivning
Brottsofferjouren Örebro Lekeberg ansöker om 20 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för att kunna ge stöd till brottsoffer på eget språk i behov
av tolk. I dagsläget har föreningen endast möjlighet att erbjuda stöd på eget
språk över telefon via Brottsofferjouren Sveriges språkvolontärer, men ofta
krävs det ett fysiskt möte för att erbjuda den hjälp som behövs. De sökta
medlen avses användas till kostnader för tolk.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse för sökta medel
Verksamhetsberättelse 2015
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Verksamhetsplan 2014-2016
Budget och ekonomisk rapport 2015
Revisionsberättelse
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Brottsofferjouren Örebro Lekeberg beviljas 20 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för tolkkostnader.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 100 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd Bollhall i Haga
- Hjärt- och lungsjukas förening
Ärendenummer: Sov 21/2016
Ärendebeskrivning
Hjärt- och lungsjukas förening i Örebro har inkommit med en ansökan
om 9000 kronor till Programnämnd social välfärd för att täcka kostnaderna
för hyran av bollhallen i Haga. Föreningen blev under 2015 beviljade
motsvarande summa. Eftersom föreningens verksamhet sker dagtid är det
inte möjligt att använda skolans lokaler som annars går att boka utan
kostnad.
Beslutsunderlag
Ansökan
Verksamhetsberättelse2015
Verksamhetsplan 2016
Budget 2014-2016
Ekonomisk rapport 2015
Årsmötesprotokoll
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan från Hjärt- och lungsjukas förening i Örebro för hyra av
bollhallen i Haga avslås.
Nämndens behandling
Kostanden för hyra av bollhall fanns även förra året och då föreningen har
en god ekonomi bedöms kostanden för bollhallen i Haga kunna rymmas
inom egen budget.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 101 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd Anhöriga
hjälper anhöriga
Ärendenummer: Sov 137/2016
Ärendebeskrivning
Anhöriga hjälper anhöriga som är en förening för anhöriga till missbrukare
ansöker om 150 000 kronor i utvecklingsstöd för att utveckla verksamheten
i syfte att förbättra anhörigstödet. Framförallt handlar det om att höja och
utveckla kompetensen inom föreningen och använda metoden CRAFT.
Föreningen fick under 2015 utvecklingsstöd för att genomföra utbildningen
CRAFT som drygt 20 personer i föreningen gick. CRAFT bygger på ett
icke konfrontativt förhållningssätt med mycket fokus på den
anhöriga. Föreningen skulle också vilja arbeta med opinionsbildning för att
sprida information om olika typer av missbruk.
På föreningsutskottets sammanträde den 29 mars återremitterades ärendet
och AHA ombads att inkomma med årsmöteshandlingarna för 2015.
Beslutsunderlag
Ansökan
Årsmöteshandlingar 2015
Redogörelse och beskrivning av metod
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2014
Årsbokslut 2014
Revisionsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015-2016
Ekonomisk plan 2015
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anhöriga hjälper anhöriga beviljas 75 000 i ettårigt utvecklingsstöd för
att förbättra anhörigstödet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 102 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 100/2016
Ärendebeskrivning
Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp m.fl. sedan
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förra sammanträdet anmäls till programnämnden.
Beslutsunderlag
Lista över inkomna skrivelser april 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 103 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 101/2016
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av
delegation ska anmälas till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum den 21 april.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut april 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 104 Resursfördelning förvaltningen för
funktionshindrade
Ärendenummer: Sov 340/2016
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) anmäler ett övrigt ärende om resursfördelningen för
förvaltningen för funktionshindrade.
Den nya resursfördelningsmodellen för Förvaltningen för
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funktionshindrade har stannat av. På grund av resurs brist kan man inte
göra de stödbehovsmätningar som är nödvändiga.
I nu läget har endast ungefär 19 stödbehovsmätningar gjorts.
Hur ser planen för resursfördelningen ser ut och när den nya modellen
planeras vara igång?
Nämndens behandling
Programdirektören besvarar frågan. Resursfördelningen är väldigt aktuell
och det har varit problem att får resurser till att uppföljningar på
myndighetsavdelningen. Området är prioriterat och arbetet med att
förbättra uppföljningarna pågår från och med nu och i höst.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 105 Ordföranden informerar
Ärendenummer: Sov 102/2016
Ärendebeskrivning
Den 19 maj anordnar Länsstyrelsen en utbildning i grundkunskaper i arbete
mot Hedersrelaterat våld och förtryck. En ledamot från varje parti får
anmäla sig till kursen med ersättning från nämnden.
Den 20-21 september anordnar SKL Äldreriksdagen. Presidiet får anmäla
sig till dagarna med ersättning från nämnden.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ersättning utgår till ledamöter för deltagande i kurser och konferenser
enligt ordförandens beskrivning.
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Yrkande

Ärende 13
Ärendenummer: Sov 189/2016
”Höjning av maxtaxan för hemtjänst
och boende”

Programnämnd Social välfärd
Örebro kommun
4 maj 2016

Straffa inte Örebros äldre med höjd maxtaxa
Minoritetstyret med S, C och KD har valt att höja skatten i Örebro kommun samtidigt som man
föreslår höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen. Våra äldre ska betala över 10 % högre
avgifter, 220 kronor i månaden, det maximalt tillåtna beloppet. Det skulle, enligt kommunens
egna uträkningar, drabba en fjärdedel av Örebros invånare som omfattas av vård- och
omsorgstaxan.
Vår ambition är att alla ska ha den bästa äldreomsorgen som är värdig våra äldre. Därför avvisar
vi nedskärningar inom äldreomsorg som riskerar att försämra välfärden. Vi vill att kommunen
ska ta större ekonomisk ansvar för den enskilda medborgaren. Våra äldre ska leva i en
ekonomisk trygghet och värdighet.
I ljuset av den kraftigt misskötta ekonomin inom vård- och omsorgen ser vi att den ökade
kostnaden kan täckas upp genom Kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna, Miljöpartiet de gröna och
Liberalerna att nämnden beslutar

att
avslå förslaget och låta maxavgiften i vård- och omsorgstaxan samt taxan för
serviceinsatser vara oförändrad.

För

Nya Moderaternas

Liberalerna

Miljöpartiet de gröna

Ulf Södersten M

Azita Iranipour L

Jesper Räftegård MP

Yrkande/reservation
Ärende: Programnämnd Social Välfärd 2016
Ärendenummer: Sov 189/2016

Höjning av maxtaxan för hemtjänst och boende
Datum 2016-05-04

Granskar man ärendet noggrant så blir det uppenbart att maxtaxan läggs
på precis den inkomstnivå som är snäppet över den nivå som
representerar fattigdomsgränsen med minimal marginal tillgodo.
En höjning av maxtaxan driver fler pensionärer närmare
fattigdomsgränsen. För en pensionär med en låg pension så är varje
krona viktig och även om höjningen inte är så dramatisk så kan den ändå
bli kännbar för de som ligger på marginalen.
De som byggde Sveriges nuvarande välstånd med sina skattepengar
och som därmed har möjliggjort den välfärd vi åtnjuter idag, förtjänar mer
respekt än att föras allt närmare fattigdomsgränsen.
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:

~ ~veritletUJ,IW/crater~
J ÖREBRO KOMMUN

YRKANDE/RESERVATION
2016-05-04

Programnämnd Social välfärd
Ärende nr.15 Sov 139/2016
Anhörig- och objektanställningar i hemvården
Vi Liberaler tror på individens självbestämmande rätt och anhörigas
möjligheter att vara en del av omsorgen för sina närmaste.
De flesta anhöriga får betala dyrt för att vårda sina anhöriga. Resultatet av
några nationella undersökningar visar att minst 100 000 personer, främst
kvinnor har gått ner i arbetstid, gått tidigare i pension eller sagt upp sig från
arbetet för att gratis kunna vårda en anhörig. 70 % av anhörigvårdarna är
kvinnor. Genom anhöriganställning kan många anhöriga kunna både sköta
ett arbete på deltid och ta hand om sina närmaste. Om det Finns ett
biståndsbeslut om hemvårdsbehov kan den anhöriga vara den bästa
tillgängliga att sköta en del av den omsorgen. Det är då rimligt att möjligheten
finns och att den anhöriga har rätt till ersättning. Alla bistånd ska alltid
bedömas utifrån behov och kompetens och det gäller all omsorg utförd av
såväl kommunen, alternativ utförare som av anhörig. Liberalerna vill inte ta
bort den möjligheten.
Många kommuner har kvar möjligheten både för att, den anhörigas
omsorgsarbete kan vara den bästa omsorgen, men också för att avlasta den
redan överbelastade hemvården. Det är dock viktigt att omsorgstagaren eller
den anhöriga inte hamnar i felaktig beroendeställning. Därför bör
anhöriganställning bara kunna vara på deltid och vara avlönad.
Liberaler önskar större valfrihet och mångfald på omsorgen, förslaget till
beslut utesluter alla möjligheter till anhörigvård, därför yrkar Liberalerna
följande:
-

Frågan om anhörig- och objektanställning utreds ytterligare för att
fortfarande ge möjlighet till anhörigvård med ersättning men med
större rättigheter och organisation för de inblandade.

Om Liberalernas förslag till beslut faller i nämnden yrkar vi på avslag till
förmån för att det förblir oförändrat tills det att Liberaler tar över ansvaret för
socialvälfärd i Örebro
Azita Iranipour (L)

Pia Delin (L)

Presidieledamot

Ersättare

Yrkande/reservation
Ärende: Programplan med budget 2016
Ärendenummer: Sov 139/2016
Datum: 2016-05-04

För sverigedemokraterna är tryggheten inom familjen viktig. Vi vill bevara tryggheten genom
att låta familjemedlemmar fortsätta få vårda anhöriga. Både riktigt gamla och unga kan ha
svårt att acceptera vårdgivare som inte är familjemedlemmar. En trygg uppväxt och en
trygghet i livets slut skede hör samman med sverigedemokraternas familjepolitik.
Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknad avslag på ärendet. Utifall yrkandet faller
gäller yrkandet som reservation.

För Sverigedemokraterna i programnämnd Social Välfärd:

~ ~veriaedeuwlcraterf{d!
J ÖREBRO KOMMUN
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"Angående anhörig- och objektanställningar"

Programnämnd Social välfärd
Örebro kommun
2 maj 2016

Angående anhörig- och objektanställningar
För Nya Moderaterna ska kvalite i den vård och omsorg som finansieras med
skattemedel alltid komma i första rummet.
Vi instämmer i beshivningen att anhörig- och objektanställningar kan leda till
svårigheter för personer att få rätt stöd, att vården kan vara av sämre kvalitet, att hög
kompetens bland anhörigvårdare inte kan garanteras, att arbetsvillkoren för
anhörigvårdare inte kan överblickas och är osäkra, låg insyn i verksamheten i allmänhet,
ökade kostnader f~r Örebro kommun samt att det föreligger en konkurrensfördel för de
utförare som väljer att objektanställda anhöriga.
Dock anser vi att ett absolut förbud mot anhörig- och objektanställningar är olämpligt
då det kan finnas situationer där ett förbud kan bli kontraproduktivt. Förslaget i sin
helhet rimmar illa med en av socialtj änstlagens bärande principer om flexibilitet samt
lagstiftningens intentioner om att involvera det befintliga sociala nätverket i form av
anhörigvårdare. I de fall anhörig- eller objektanställningar tillåts bör kontroll
genomföras vars syfte är att garantera att den vård som bedrivs håller hög kvalite till
rimliga kostnader.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar:
Att nyanställningar av anhöriga som huvudregel förbjuds inom omvårdnads- och
servicetjänster.
Att undantag från förbudet kan medges vid synnerliga skäl. Vid bedömningen av om det
finns synnerliga skäl ska särskilt beaktas om den enskilde har särskilda
omvårdnadsbehov som exempelvis förutsätter specifika språkkunskaper, kunskaper om
den enskilde brukarens unika omvårdnadsbehov eller liknande faktorer som kan
bedömas utifrån ett helhetsperspektiv.
Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram regler för när undantag kan medges samt ett
system för kontroll som garanterar kvalite i den omsorg som brukare får av
anhöriganställda.
Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag

