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Paragraf 118-134

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 15 oktober 2015.

Fisun Yavas (S), ordförande

Emelie Jaxell (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 oktober
2015.

§ 118 Svar på remiss - Bostadsanpassningsbidrag
Ärendenummer: Sov 225/2015
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett Örebro kommun möjlighet att lämna
synpunkter på rapporten -Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag
m.m.. Remissvaret ska lämnas in senast den 1 oktober.
En remissgrupp har utarbetat ett förslag till yttrande. Förslaget till yttrande
innebär att Örebro kommun ställer sig bakom lagförslaget som helhet.
Synpunkter i yttrandet gäller i huvudsak delar i författningsförslaget som
behöver förtydligas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-14
Yttrande, 2015-09-14
Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m., Rapport 2014:38
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande antas.
2. Yttrandet skickas till Socialdepartementet.
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3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 119 Slutrapport av projektet LOKE-modellen
Ärendenummer: Sov 129/2012
Handläggare: Per Sandén
Ärendebeskrivning
Under 2012 beviljade Programnämnd social välfärd medel till
Socialförvaltningen för att utveckla LOKE-modellen.
Föredragning om slutrapporten av den implementerade modellen för
uppföljning på verksamhetsnivå, den så kallade LOKE-modellen.
Socialförvaltningen i Örebro kommun har tagit ett initiativ till att mer
systematiskt arbeta för att följa upp insatser på aggregerad nivå och
använda resultat i verksamhetsförbättringssyfte genom LOKE-modellen.
Beslutsunderlag
Slutrapport projekt LOKE
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 120 Delårsrapport 2 med prognos 2015
Ärendenummer: Sov 295/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programområde Social välfärd redovisar 2015 ett samlat budgetunderskott
med 75,1 mnkr. Det är en kraftig försämring av resultatet jämfört med
helårsresultatet 2014 som visade överskott på 16,2 mnkr. I prognosen ingår
9,7 mnkr för åtgärder enligt beslutad åtgärdsplan för att minska antalet
utskrivningsklara med betalningsansvar.
Den främsta orsaken till det stora underskottet är hemvården i kommunens
egenregi. 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.
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Den totala nettokostnaden uppgår till 2 762 mnkr enligt prognosen, en
ökning med 8,1 procent mot utfall 2014. Kostnadsnivån är för hög vilket
beror på att flera verksamheter har underskott mot lagd budget.
Åtgärdsplaner är lagda och behöver fullföljas, planering behövs för att nå
en ekonomi i balans 2016.
Intraprenadernas överskott utgör 11,4 mnkr av resultatet. Inom
programområdet pågår flera arbeten med sociala investeringar. Nämnderna
bedöms klara sina omprövningskrav.
Lokalutnyttjandet visar goda resultat. Det samlade HME-värdet för
medarbetarna inom programområdet har ökat.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2 2015 Programnämnd social välfärd
Indikatorer 2015 Social välfärd
Delårsrapport med prognos 2 2015, driftsnämnder
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 2 för
2015.
2. Programnämnd social välfärd ger Vård- och omsorgsnämnd väster och
Vård- och omsorgsnämnd öster i uppdrag att fullfölja redan beslutade
åtgärder samt planera för en ekonomi i balans 2016.
3. Programnämnd social välfärd ger Socialnämnd öster och Socialnämnd
väster i uppdrag att fullfölja redan beslutade åtgärder samt planera för en
ekonomi i balans 2016.
4. Programnämnd social välfärd ger Nämnden för funktionshindrade i
uppdrag att jobba med åtgärder för att nå en ekonomi i balans inom
verksamheten daglig verksamhet.
5. Programnämnd social välfärd ger programdirektören i uppdrag att
genomlysa underskottet inom myndighetsutövningen (Vård och omsorg).
6. Programnämnd social välfärd ger programdirektören i uppdrag att
säkerställa uppföljningen av biståndsbeslut på individnivå.
7. Programnämnd social välfärd ombudgeterar 2 mnkr av volymmedel
2015 för volymökningar inom personlig assistans inom programnämnden.
8. Programnämnd social välfärd godkänner vård- och omsorgsnämndernas
begäran om att justera budgetramarna med 1 937 tkr till Vård- och
omsorgsnämnd öster från Vård- och omsorgsnämnd väster på grund av
budgetjusteringar inom verksamheterna.
9. Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till Kommunstyrelsen.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Carl-Johan Wase (M), Azita
Iranipour (FP), Jesper Räftegård (MP), Martha Wicklund (V) och Helena
Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 121 Information om tidsplan om budget 2016
Ärendenummer: Sov 385/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Elisabeth Nordin informerar kort om tidsplanen för budget 2016 som
kommer att tas upp för beredning på nämndens sammanträde i november.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 122 Rekvirering av medel för bemanning i
äldreomsorgen
Ärendenummer: Sov 329/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kommunen har fått möjlighet att rekvirera stimulansmedel från
Socialstyrelsen avseende den tillfälliga satsningen för en ökad bemanning
inom äldreomsorgen 2015-2018. Örebro kommun avser att rekvirera 13,1
mnkr för 2015. Kommunledningskontoret återkommer till
programnämndens novembermöte med ett förslag till en strategi för hur
medel ska nyttjas under perioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse,
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Medel rekvireras från Socialstyrelsen.
2. Programdirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på strategi för hur
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medel ska nyttjas 2015-2018 till programnämndens novembermöte.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 123 Återrapportering - Åtgärdsplan av utskrivningsklara
Ärendenummer: Sov 140/2015
Ärendebeskrivning
Under 2014 ökade antalet utskrivningsklara patienter som blir kvar på
USÖ med betalningsansvar och det sammanlagda betalningsansvaret för
2014 slutade på 17 mnkr. Förhoppningen var att Tullhusets 52 platser som
togs i bruk i november 2014 skulle mildra problemet. Den lindringen blev
dock bara tillfällig och under början av 2015 fortsatte betalningsansvaret
att öka. I april beslutade programnämnden om en åtgärdsplan för att få
stopp på det accelererande problemet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-23
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till handlingarna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 124 Förändringar i förfrågningsunderlag gällande
valfrihetssystemet
Ärendenummer: Sov 356/2015
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har fyra separata förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem II 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. Kommunen kan göra ändringar i avtalet var
sjätte månad.
De ändringar som föreslås är i ett två fall tillägg och i andra fall av mer
redaktionell karaktär. Det är endast de tillägg som innebär väsentliga
ändringar som kräver beslut i nämnden. De väsentliga förändringarna berör
vilka åtgärder kommunen kan vidta då allvarliga brister hos utförare samt
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möjlighet att häva avtal med utförare som inte startar sin verksamhet inom
sex månader.
Utförarna ska informeras om förändringarna för att kunna acceptera
villkoren eller säga upp avtalet.
Beslutsunderlag
Förändringar i förfrågningsunderlag
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästkommande möte.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Martha Wicklund (V) deltar inte i beslutet.

§ 125 Lägesrapport - Genomförda uppföljningar i
valfrihetssystemet
Ärendenummer: Sov 359/2015
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Jan Sundelius från enheten för avtal och uppföljning informerar om de
avtalsuppföljningar som genomförts under året och om den metod som
används för att göra uppföljningar. I huvudsak bygger metoden på att det
ska finnas en balans mellan tillit och kontroll, löpande dialog, transparens
och likvärdiga uppföljningar oavsett utförare.
Beslutsunderlag
Exempel på två genomförda uppföljningar:
- Carole Omsorg AB
- Betjäna Staden
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 126 Avrapportering från studiebesök i Odense
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Ärendenummer: Sov 386/2015
Handläggare: Inger Lund-Petersen, Christina Löf
Ärendebeskrivning
Inger Lund-Petersen och Christina Löf berättar om ett studiebesök i
Odense, Danmark, och presenterar Odenses filosofi kring rehabiliterande
vård.
Odenses grundtanke går ut på att alla människor vill leva ett så
självständigt och meningsfullt liv som möjligt och kunna klara sig själv.
Därför ses medborgaren som en samarbetspartner och rehabiliteringen
baseras på den enskildes hela livssituation och beslut. Medborgaren och
vårdgivaren ska hela tiden ställa själv själva och varandra frågan om
rehabiliteringen leder fram till medborgarens egna målsättning med vården.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 127 Avtal om gatuterapi 2015-2017
Ärendenummer: Sov 306/2015
Handläggare: Fisun Yavas
Ärendebeskrivning
Goodlife AB erbjuder kommunen att köpa tjänsten gatuterapi. Tjänsten
syftar till att möta människor i behov av samtalsstöd i deras närmiljö.
Målgruppen är personer från 18 år med missbruksproblem och andra
medborgare. För närvarande bedriver Hasse Arvidsson gatuterapi vid Olof
Palmes torg en halvdag i veckan samt i stadsdelen Vivalla en halvdag i
veckan.
Programnämnd social välfärd föreslås direktupphandla verksamheten
Gatuterapi under ett år till en kostnad av sammanlagt 150 000 kronor.
Avtal skrivs med Goodlife AB. Medel tas ur programnämndens
internbudget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-30
Reviderat förslag till avtal om gatuterapi 2015-2016
Tidigare avtal gatuterapi 2014-2015
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Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Goodlife AB:s verksamhet gatuterapi direktupphandlas från och med
2015-10-01 till och med 2016-09-30 till en summa om sammanlagt 150
000 kronor.
2. Ordföranden för Programnämnd social välfärd får i uppdrag att teckna
avtal med Goodlife AB.
3. Medlen hämtas ur programnämndens internbudget.
4. Goodlife AB ska var tredje månad inlämna skriftlig rapport till
Kommunledningskontoret. Rapporten ska innehålla uppgifter om
verksamhetens utveckling och verksamhetsstatistik avseende: antal
besökare totalt, antal besökare per tillfälle, ärendenas karaktär samt könsoch åldersfördelning.
5. Goodlife AB ska lämna rapport om utvecklingen av arbetet på
Programnämnd social välfärd efter halva avtalstiden.
6. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att följa upp verksamheten en
gång per år.
7. Socialnämnderna i Örebro kommun får i uppdrag att utarbeta
samverkansformer med Goodlife AB omkring gatuterapi-verksamhetens
besökare.
Yrkande
Azita Iranipour (FP) lämnar ett skriftligt yrkande gällande beslutspunkt 4
och 6 med tillägg att Goodlife AB var tredje månad lämna in en
utvärdering tillsammans med den skriftliga rapporten och att
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att följa upp verksamheten var 6:e
månad.
Ulf Södersten (M) och Jesper Räftegård (MP) yrkar bifall till Azita
Iranipours (FP) yrkande.
Gunhild Wallin (C), Pell Uno Larsson (S) och Martha Wicklund (V) yrkar
bifall till ordförandens förslag.
Proposition
Ordföranden Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga ordförandens förslag och Azita Iranipours (FP) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt liggande förslag.

9

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Goodlife AB:s verksamhet gatuterapi direktupphandlas från och med
2015-10-01 till och med 2016-09-30 till en summa om sammanlagt 150
000 kronor.
2. Ordföranden för Programnämnd social välfärd får i uppdrag att teckna
avtal med Goodlife AB.
3. Medlen hämtas ur programnämndens internbudget.
4. Goodlife AB ska var tredje månad inlämna skriftlig rapport till
Kommunledningskontoret. Rapporten ska innehålla uppgifter om
verksamhetens utveckling och verksamhetsstatistik avseende: antal
besökare totalt, antal besökare per tillfälle, ärendenas karaktär samt könsoch åldersfördelning.
5. Goodlife AB ska lämna rapport om utvecklingen av arbetet på
Programnämnd social välfärd efter halva avtalstiden.
6. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att följa upp verksamheten en
gång per år.
7. Socialnämnderna i Örebro kommun får i uppdrag att utarbeta
samverkansformer med Goodlife AB omkring gatuterapi-verksamhetens
besökare.
Reservation
Azita Iranipour (FP) reserverar sig i förmån för sitt yrkande om tillägg till
beslutspunkterna 4 och 6 om krav på utvärdering från besökare
och uppföljning var 6:e månad.
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Carl-Johan Wase (M) och
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azita
Iranipours (FP) yrkande om tillägg till beslutspunkterna 4 och 6.

§ 128 Svar på motion om musikalisk underhållning på våra
äldreboenden
Ärendenummer: Sov 240/2015
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Sigvard Blixt (SD), Laszlo Petrovics (SD) och Habib Brini (SD), har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunstyrelsen den 19 maj
2015 och remitterades till Programnämnd social välfärd för svar.
Motionen innehåller förslag om att
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- Programnämnd social välfärd får i uppdrag att se över behovet och
möjligheten för brukare och personal inom berörda nämnder att få
stimulerande musikunderhållning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yttrande
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut av
programnämnden fattas på nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 129 Revidering av delegationsförteckning
Ärendenummer: Sov 321/2014
Handläggare: Joel Larsson
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 och sommaren 2015. Ändringarna gäller tillägg av
utredningssamordnare som delegat på punkterna 9.1, 9.2, 9.5, 9.9, 9.10,
tillägg om beslut om extern placering vid beslut om bistånd i form av
särskild boendeform enligt SoL, 9,11 och justering av 7.18 gällande beslut
om extern placering vid beslut i form av boende i bostad med särskild
service.
Beslutsunderlag
Delegationsförteckning, 2015-09-25
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 130 Ansökan om bidrag för Nätverket för sociala frågor
Ärendenummer: Sov 361/2015
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Cesam har inkommit till kommunen med en ansökan om 150 000
kronor per år i bidrag för att fortsätta arbetet med Nätverket för sociala
frågor i Örebro under perioden 2015-2016.
Nätverkets uppgift är att lyfta fram, synliggöra och motverka faktorer och
samhällsförhållanden som bidrar till att skapa fattigdom och social
utanförskap. Nätverket träffas regelbundet både i sin helhet och i
arbetsgrupper. Representanter från nätverket deltar i ett Utvecklingsråd på
Örebro universitet för frågor kring utbildningar inom det sociala området.
Nätverkets arbetsutskott deltar också i ett gemensamt råd som kallas
Sociala kanalen där representanter från Programnämnd social välfärd också
finns med.
Det råder oklarheter om verksamheten hör hemma under Örebro
föreningsråd eller Programnämnd social välfärd. I väntan på att den frågan
utreds föreslår föreningsutskottet att programnämnden beviljar ett
utvecklingsbidrag på 50 000 kr. Föreningsutskottet anser att nätverkets
verksamhet är mycket viktig.
Beslutsunderlag
Redogörelse för ansökan.
Årsredovisning Stiftelsen Cesam 2014
Budget 2015-2016
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnds social välfärd:
- Cesam beviljas föreningsstöd om 50 000 kr för arbetet med Nätverket för
sociala frågor i Örebro.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 131 Ansökan om kompletterande stöd - Balans Örebro
Ärendenummer: Sov 360/2015
Ärendebeskrivning
Föreningen Balans Örebro har inkommit med en ansökan om
kompletterande stöd för finansiering av projektet "Våga visa (o)balans".
Föreningen anser att projektet är så pass viktigt att de hållt projektet vid liv
i väntan på beslut från Allmänna arvsfonden där förenignen lämnat in en
ansökan. Beslut från Allmänna arvsfonden väntas tidigast tas den 9
december. För att fortsätta förberedelsearbetet de återstående månaderna
inför tänkt start av projektet i januari 2016, ansöker Balans Örebro om ett
stöd om totalt 57 000 kronor för anställningen av en projektledare.
Föreningen har fått ett ettårigt utvecklingsstöd på 30 000 kr, beviljat av
Programnämnd social välfärd den 4 juni 2015, för uppstart av ny förening.
Samtidigt ansökte föreningen om utvecklingsbidrag på 150 000 kr för ett
informationsprojekt. Ansökan avslogs med hänvisning till att
Föreningsutskottet ville se att föreningen kom igång med sin
föreningsverksamhet innan ytterligare medel beviljades.
Utskottet har inte fått någon aktuell redogörelse av hur
föreningsverksamheten bedrivs. Föreningsutskottet kan konstatera att
föreningen startat projektet och anställt personal utan att ha en långsiktig
finansiering klar.
Föreningsutskottets bedömning är att Örebro kommun inte ska gå in med
ekonomiskt stöd till föreningen i efterhand för den redan startade
verksamheten.
Beslutsunderlag
Skrivelse
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd
- Ansökan avslås.
Nämndens behandling
Föreningen har fått ett ettårigt utvecklingsstöd på 30 000 kr, beviljat av
Programnämnd social välfärd den 4 juni 2015, för uppstart av ny förening.
Samtidigt ansökte föreningen om utvecklingsbidrag på 150 000 kr för ett
informationsprojekt. Ansökan avslogs med hänvisning till att
Föreningsutskottet ville se att föreningen kom igång med sin
föreningsverksamhet innan ytterligare medel beviljades.
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Utskottet har inte fått någon aktuell redogörelse av hur
föreningsverksamheten bedrivs. Föreningsutskottet kan konstatera att
föreningen startat projektet och anställt personal utan att ha en långsiktig
finansiering klar.
Föreningsutskottets bedömning är att Örebro kommun inte ska gå in med
ekonomiskt stöd till föreningen i efterhand för den redan startade
verksamheten.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 132 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 oktober 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 133 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 21 september.
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Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut september 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd: Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 134 Programdirektören informerar
Ärendenummer: Sov 48/2015
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Isabell Landström, programdirektör, besvarar fråga ställd av Emelie Jaxell
(M) om vilka frågor myndighetsutskottet har delegation att besvara. Utöver
individärenden specificerade i delegationsförteckning beskriver
tjänsteskrivelsen nämnden fattade beslut om på sammanträdet i maj
myndighetsutskottets befogenheter.
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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YRKANDE/RESERVATION
2015-10-01
Programnämnd SOCIALT VÄLFÄRD

Ärende 13 SoV 306/2015
Avtal om gatuterapi 2015-2017
Folkpartiet Liberalerna är positiv till tjänsten gatuterapi och möjligheten
som erbjuder människor i behov ett lättillgängligt samtalsstöd .
Folkpartiet Liberalerna tycker däremot att det i avtalet bör ställas krav på
både utvärdering från besökarna samt statistik när det gäller finansiering
av tjänst från kommunen till behövande.
Följande ändringar vill Folkpartiet Libera lerna göra till beslutet:
Beslutsats 4 ersätts med:
1.

Goodlife AB ska var tredje månad inlämna skriftlig rapport samt
utvärdering till kommunledningskontoret. Utvärderingen skall
vara anonym från besökarna om hur och vad de tycker om
tjänsten. Rapporten ska innehålla uppgifter om verksamhetens
utveckling och verksamhetsstatistik avseende: antal besökare
totalt, antal besökare per tillfälle, ärendenas karaktär samt köns
och åldersfördelning.

Beslutsats 6 ersätts med:
2.

Kommu nledningskontoret ges i uppdrag att följa upp
verksamheten var 6:e månad.

Om Folkpartiet Liberalernas förslag på ändring faller i
Programnämnden är detta tillika en reservation till förmån för eget
förslag.

Azita lranipour
Folkpartiet Liberalerna

