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Joel Larsson Nämndadministratör

Paragraf 100-99

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 14 september 2015

Rasmus Persson (C), ordförande

Jesper Räftegård (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 september
2015.

§ 96 Avtalsuppföljning Gnistan
Ärendenummer: Sov 162/2011
Handläggare: Philippa Akanga
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Programnämnd social välfärd har en tredje
avtalsuppföljning utförts. Härbärget Gnistan har 10 platser att erbjuda
nattlogi för män med missbruks- och/eller psykiska problem, kvällsmål och
frukost ingår.
Stödboendet har 10 platser och erbjuder dygnet runt boende där olika
stödinsatser ingår för att vissa mål i en uppgjord planering ska nås.
Frukost, lunch och middag ingår. Plats på stödboendet förutsätter
biståndsbeslut och en individuell plan med angivna mål upprättas för var
och en av de boende på stödboendet.
Avtalet gäller perioden 2012-10-01 – 2017-09-30 mellan kommunen och
Frälsningsarmén, Gnistan. Avtalsomfattningen innebär att Frälsningsarmén
åtar sig att för kommunen ansvara för verksamhetsdriften av härbärge och
stödboende i enlighet med avtalet. På Gnistan bedöms kompetensen som
bra då medarbetarna har olika yrkes- och utbildningsbakgrund och därmed
tillgodoser Frälsningsarméns centrala krav. Det finns inarbetade rutiner på
Gnistan och arbetet som bedrivs i verksamheten fungerar bra.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-08-20
Rapport uppföljning av avtal – Drift av härbärget och stödboendet Gnistan
på Bruksgatan, Örebro, 2015-05-26
Verksamhetsberättelse 2014
Enkät för härbärgesplatser
Boendeenkät
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 97 Avtalsuppföljning Kvinnohuset
Ärendenummer: Sov 226/2011
Handläggare: Ulrika Winnerfjord
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Programnämnd social välfärd har en andra avtalsuppföljning
utförts hos kvinnohuset i Örebro på Nygatan 54 i Örebro. Kvinnohuset
erbjuder ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Det finns
plats för åtta kvinnor och som mest 14 barn. Kvinnohuset erbjuder råd och
stöd per telefon samt stödsamtal. Kvinnohuset är bemannat på vardagar
med hela personalstyrkan mellan kl. 08.00-16.30 samt på tisdagarna är
kvinnohuset bemannat mellan klockan 08.00-20.00.
Avtalsomfattningen innebär att kvinnohuset åtar sig för kommunen ansvara
för verksamhetsdriften av kvinnohuset i Örebro i enlighet med avtalet.
Föranmält på plats besök på kvinnohuset har skett med genomgång av
avtalet tillsammans med verksamhetschefen och kuratorn.
Det finns inarbetade rutiner hos arbetsgruppen och arbetet som bedrivs i
verksamheten är bra i enlighet med det tecknade avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-08-20
Rapport - uppföljning av avtal - Kvinnohuset i Örebro, 2015-08-03
Avtal 2013-2017
Årsredovisning 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 98 Avtal om gatuterapi
Ärendenummer: Sov 306/2015
Handläggare: Rasmus Persson
Ärendebeskrivning
Avtalet mellan Örebro kommun, genom Programnämnd social välfärd och
Goodlife AB om gatuterapi går ut 2015-09-30 och programnämnden
behöver fatta beslut om förlängning av avtalet. Kommunledningskontoret
har tagit fram ett förslag till nytt avtal där avtalsperioden förlängs och
sträcker sig över två år, från 2015-10-01 till och med 2017-09-30.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästkommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 99 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2015
Ärendenummer: Sov 291/2015
Handläggare: Helena Sjökvist, Jeanette Rosberg
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor Ringgatan ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
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månader är 32 stycken, 2 färre än kvartal 1:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna nio beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 2:2015, vilket är 13 färre än kvartal
1:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade sju SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 2:2015. Under kvartal 1:2015 var
siffran ett. Nämnden rapporterar 34 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
2:2015, vilket är två fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Beslutsunderlag
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 2 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 100 Planering för användning av forskningsrelaterade
utvecklingsmedel
Ärendenummer: Sov 298/2015
Handläggare: Isabell Landström, Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Programområde Social välfärd har av Kommunstyrelsen fått del av
utvecklingsmedel om 1,8 mnkr/år för utveckling och samverkan gällande
forskningsanknuten verksamhet, för förbättrad kunskapsutveckling.
Programnämnden ska ta ställning till hur medlen ska användas.
Kommunledningskontoret föreslår att medlen används för att delfinansiera
ett seminarium och en nätverksledare inom ramen för samarbetsprojektet
Gränslöst samarbete för äldre. Vidare föreslås att 4 till 6 tjänster som
kliniska adjunkter för sjuksköterskor och arbetsterapeuter skapas, att
fördelas mellan förvaltningen för funktionshindrade respektive vård- och
omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-08-11
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästkommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 101 Slutrapport - Strategiska och operativa
samverkansformer för barn och unga med sammansatt
problematik
Ärendenummer: Sov 131/2012
Handläggare: Marie Cesares Olsson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beviljade under 2012 medel för projektet
Utredning kring strategiska och operativa samverkansformer för unga med
funktionsnedsättning och social problematik, som initierats av
socialnämnderna. Uppdraget har omfattat Socialförvaltningen,
Förvaltningen för funktionshindrade och samtliga skolförvaltningar.
Det förekommer att ungdomar med sammansatt problematik placeras
externt på grund av att lokala lösningar inte finns. Skolan ska inom sin
verksamhet individualisera och möta elevernas behov av anpassade
lösningar. Målgruppen är heterogen vilket innebär att det finns en stor
variation vad gäller problematik, funktionsnedsättning, ålder, behov av
stöd och insatser. Detta ställer också stora krav på kompetens, vilket i sig
förutsätter samarbete, samordning och samverkan.
Projektet hade följande effektmål: Stärka samverkanskulturen och skapa en
strukturell förändring av samverkansorganisation och arbetssätt mellan
berörda förvaltningar, för att barn och unga med behov av samordnat stöd
ska få en fungerande livssituation.
Slutrapporten redovisar hur väl projektet har nått effektmålet.
Beslutsunderlag
Slutrapport - strategiska och operativa samverkansformer för barn och
unga med sammansatt problematik i Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 102 Information om taxa för vård och omsorg
Ärendenummer: Sov 316/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Rolf Jonsson informerar muntligt på nämndsammanträdet om hur
förbehållsbelopp fungerar och kopplingen till taxa för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Powerpoint, Regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 
Förbehållsbelopp
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 103 Information om tidsram för delårsrapport 2
Ärendenummer: Sov 295/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Elisabeth Nordin informerar om tidsplanen för arbetet med delårsrapport 2
2015 som ska presenteras på oktobernämnden.
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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§ 104 Reviderade driftsbudgetramar tilläggsanslag
september 2015
Ärendenummer: Sov 303/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Ärendet avser ersättning till nämnderna för löneökningar enligt den årliga
handlingsplanen för särskilda satsningar i löneöversyn 2015 enligt beslut i
Kommunstyrelsen (Ks 388/2015).
Programområdet har tilldelats 3,4 mnkr. Till programövergripande har en
procentuell fördelning av ersättningen från Vård- och omsorgsnämnderna
samt Nämnden för funktionshindrade gjorts för att täcka de ersättningar
som sker via intäkter i valfrihetssystemet. En fördelning till
programövergripande är också gjord för de verksamheter inom myndighet
som flyttats från Vård- och omsorgsnämnderna samt Nämnden för
funktionshindrade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-08-18
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Fördelad budget per driftsnämnd fastställs enligt bifogat underlag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Fördelad budget per driftsnämnd fastställs enligt bifogat underlag.
Azita Iranipour (FP), Jesper Räftegård (MP) och Helena Ståhl (SD) avstår
från att delta i beslutet.

§ 105 Revidering av investeringsprogram
Ärendenummer: Sov 35/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin, Marie Villman
Ärendebeskrivning
Ärendet avser komplettering av lokal- och bostadsförsörjningsplan med
tillhörande investeringsprogram för åren 2016-2019 samt revidering för år
2015. Kompletteringarna avser ett ärende från socialnämnderna angående
utökning och omstrukturering av boendeplatser för vuxna, kostnader för en
kabinettdiskmaskin och justering av hyreskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Komplettering av investeringsprogram/ekonomisk plan med bedömning
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för åren 2016 - 2019 samt revidering 2015.
Utökning och omstrukturering av boendeplatser för vuxna Sö 179/2014.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Komplettering av lokal- och bostadsförsörjningsplan med tillhörande
investeringsprogram för 2016-2019 med driftskostnadskonsekvenser för år
2015 och bedömning för år 2016-2019 antas.
2. Socialnämnderna får i uppdrag att starta ett drogfritt stödboende som
finansieras genom minskade kostnader för externa placeringar.
3. Beslut om ett äldreboende/serviceboende för äldre personer med
missbruksproblematik och behov av vård och omsorgsinsatser får avvakta
till pågående utredning är klar.
4. Beslut om dygnsboende och ytterligare härbärgesplatser får avvakta
Socialtjänstens vidare utredning.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Komplettering av lokal- och bostadsförsörjningsplan med tillhörande
investeringsprogram för 2016-2019 med driftskostnadskonsekvenser för år
2015 och bedömning för år 2016-2019 antas.
2. Socialnämnderna får i uppdrag att starta ett drogfritt stödboende som
finansieras genom minskade kostnader för externa placeringar.
3. Beslut om ett äldreboende/serviceboende för äldre personer med
missbruksproblematik och behov av vård och omsorgsinsatser får avvakta
till pågående utredning är klar.
4. Beslut om dygnsboende och ytterligare härbärgesplatser får avvakta
Socialtjänstens vidare utredning.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Azita Iranipour (FP), Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Carl-Johan
Wase (M), Jesper Räftegård (MP) avstår från att delta i beslutet.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutspunkt 1.
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§ 106 Beslut om samarbetspartner för uppförande av
gruppbostad i Hovsta - del av Kumla 2:29
Ärendenummer: Sov 51/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen SoL är inte
statisk. Det förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om eller
önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den lokal- och bostadsplan som programnämnden
antog våren 2015 är att det, utöver andra lösningar för att få till stånd fler
bostäder, också krävs att ett antal gruppbostäder nyproduceras. Det för att
klara de nya beslut som förväntas och för att kunna erbjuda brukare med
extern placering boende i hemkommunen.
Programnämnd social välfärd har tidigare beslutat om ett
förfrågningsunderlag avseende upphandling av samarbetspartner för
uppförande av en gruppbostad med sex lägenheter i Mellringe.
Sista anbudsdag i upphandlingen var 2015-05-19 och anbuden öppnades
2015-05-20
Anbud hade då inkommit från
- Botrygg Förvaltningsfastigheter AB och
- Byggruppen i Närke AB
Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag, 2015-04-01
Upphandlingsprotokoll, 2015-08-24
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1 Programnämnd social välfärd antar anbud om samarbetspartner inför
nybyggnation av en gruppbostad med sex lägenheter i Mellringe från
Botrygg Förvaltningsfastigheter AB.
2. Programdirektören för Programnämnd social välfärd ges delegation att
teckna samarbetsavtal med Botrygg Förvaltningsfastigheter AB.
3. Beslutet justeras omedelbart.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 107 Beslut om samarbetspartner för uppförande av
gruppbostad i Mellringe - Ananasen 3 och 4
Ärendenummer: Sov 52/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) är
inte statisk. Det förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om
eller önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den lokal- och bostadsplan som programnämnden
antog våren 2015 är att det, utöver andra lösningar för att få till stånd fler
bostäder, också krävs att ett antal gruppbostäder nyproduceras. Det för att
klara de nya beslut som förväntas och för att kunna erbjuda brukare med
extern placering boende i hemkommunen.
Programnämnd Social välfärd har tidigare beslutat om ett förfrågnings
underlag avseende upphandling av samarbetspartner för uppförande av en
gruppbostad med sex lägenheter i Mellringe.
Sista anbudsdag i upphandlingen var 2015-05-19 och anbuden öppnades
2015-05-20.
Anbud hade då inkommit från
- Botrygg Förvaltningsfastigheter AB och
- Byggruppen i Närke AB.
Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag, 2015-04-01
Upphandlingsprotokoll, 2015-08-24
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar anbud om samarbetspartner inför
nybyggnation av en gruppbostad med sex lägenheter i Mellringe från
Botrygg Förvaltningsfastigheter AB.
2. Programdirektören för Programnämnd social välfärd ges delegation att
teckna samarbetsavtal med Botrygg Förvaltningsfastigheter AB.
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3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 108 Beslut om samarbetspartner för uppförande av
gruppbostad i Mosås - del av Törsjö 3:6
Ärendenummer: Sov 53/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) är
inte statisk. Det förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om
eller önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den lokal- och bostadsplan som programnämnden
antog våren 2015 är att det, utöver andra lösningar för att få till stånd fler
bostäder, också krävs att ett antal gruppbostäder nyproduceras. Det för att
klara de nya beslut som förväntas och för att kunna erbjuda brukare med
extern placering boende i hemkommunen.
Programnämnd social välfärd har tidigare beslutat om ett förfrågnings
underlag avseende upphandling av samarbetspartner för uppförande av en
gruppbostad med sex lägenheter i Mosås.
Sista anbudsdag i upphandlingen var 2015-05-19 och anbuden öppnades
2015-05-20. Anbud hade då inkommit från
- Botrygg Förvaltningsfastigheter AB och
- Byggruppen i Närke AB.
Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag, 2015-04-01
Upphandlingsprotokoll, 2015-08-24
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
1. Programnämnd Social välfärd antar anbud om samarbetspartner inför
nybyggnation av en gruppbostad med sex lägenheter i Mosås från Botrygg
Förvaltningsfastigheter AB.
2. Programdirektören för Programnämnd social välfärd ges delegation att
teckna samarbetsavtal med Botrygg Förvaltningsfastigheter AB.
3. Beslutet justeras omedelbart.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 109 Återrapportering - Åtgärdsplan av utskrivningsklara
Ärendenummer: Sov 140/2015
Handläggare: Marie Villman
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.
För att få stopp på det accelererande problemet beslutade programnämnd
Social vällärd i april 2015 om en rad åtgärder. Vård- och
omsorgsnämnderna redovisar resultatet av de åtgärder som ålades dem att
genomföra månadsvis i en rapport.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-08-24
Vård och omsorgsförvaltningens månadsrapport för april daterad 2015-08
10
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till handlingarna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 110 Årsredovisning - Finsam Lekeberg Örebro
Ärendenummer: Sov 169/2015
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Finsam Lekeberg och Örebro är ett samordningsförbund med samverkan
inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Medlemmarna är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen i Örebro, Örebro läns landsting, Lekebergs kommun
och Örebro kommun. Örebro kommun bidrar med 25 % av finansieringen.
Förbundets totala bidrag för 2014 var 6,08 miljoner kronor. Tillsammans
med resultat från tidigare år hade Finsam 8,59 miljoner kronor till sitt
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förfogande under 2014.
Verksamheten regleras i Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Verksamheten syftar till att personer
som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå eller förbättra
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Under 2014 har sju aktiviteter finansierats av av Finsam, däribland
Rehabsteget, Förrehabilitering på Kävesta folkhögskola och Unga vuxna
19-29 år med aktivitetsersättning. 135 personer har deltagit i någon av
dessa insatser och kostanden har varit i genomsnitt 40 657 kronor per
deltagare. Kostnad och deltagare i Rehabiliteringsmässan är inte inräknade.
Årsbokslutet visar på ett underskott med 776 308 kronor. Underskottet
täcks in av tidigare uppbyggt kapital, det är förbundets mening att använda
kapital för att finansierar aktiviteter. Samtliga resultatmål är uppfyllda
förutom målen för projektet Förrehab. på Kävesta folkhögskola som ännu
inte uppnått resultatmålen helt.
Revisorerna tillstryker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
2014 års verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-05-21
Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar Finsams
styrelse och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamheten år 2014.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Nämndens behandling
Ulf Södersten (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 111 Granskning av internkontroll
Ärendenummer: Sov 166/2015
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
kommunens arbete med intern kontroll. Vid granskningen har
stadsrevisionen biträtts av KPMG. Syftet med granskningen har varit att
rikta in sig på verksamheternas styrbarhet med avseende på om den interna
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kontrollen är tillräcklig. För de flesta nämnderna gäller dock fortfarande att
de förtroendevalda inte är involverade i de riskbedömningar som ligger till
grund för valet av tillsynsområden. Stadsrevisionens uppfattning är att de
förtroendevalda i betydligt större utsträckning bör göras delaktiga i såväl
riskbedömningar som valet av tillsynsområde.
Stadsrevisionen uppmanar Programnämnd social välfärd att titta på
nedanstående punkt:
· Förtroendevalda bör vara mer delaktiga och involverade i de
riskbedömningar som ligger till grund för valet av områden för tillsyn.
I det bifogade svaret och tjänsteskrivelsen beskrivs hur nämnden är
delaktig i arbetsprocessen med intern kontroll genom den
beredningsordning som tillämpas, men att stadsrevisionens synpunkter är
viktiga och att en översyn av processen ska göras för att se hur politikens
delaktighet kan öka och dokumenteras bättre.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-08-19
Svar till revisionen
Översiktlig granskning av nämndernas interna kontroll 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen i Örebro kommun.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 112 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd 
Reumatikerföreningen Örebro
Ärendenummer: Sov 218/2015
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Reumatikerföreningen Örebro har inkommit med en ansökan om 70 000
kronor i utvecklingsstöd till föreningen. Föreningen syftar framförallt till
att stödja sina medlemmar genom att följa forskning, nya
behandlingsmetoder och ge medlemmarna möjlighet till umgänge och
erfarenhetsutbyte med andra i samma situation. Föreningens målgrupp är
personer med reumatiska sjukdomar och anhöriga.
Föreningen har i dagsläget 581 medlemmar och hyr en lokal i
Föreningarnas Hus på Slottsgatan 13A.
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Under den nuvarande perioden för föreningsbidrag från 2014-2016 har
föreningen inte erhållit föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse för verksamhet
Verksamhetsberättelse 2014
Ekonomisk redovisning 2014
Revisionsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Budget 2015
Stadgar
Årsmötesprotokoll
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reumatikerföreningen Örebro beviljas 15 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd med uppföljning under våren 2016.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 113 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Föreningen
VSFB - Vi Som Förlorat Barn i Örebro län
Ärendenummer: Sov 302/2015
Ärendebeskrivning
Föreningen VSFB - Vi Som Förlorat Barn i Örebro län är en nystartad
förening i Örebro och en sektion inom föreningen Vi Som Förlorat Barn.
Föreningens mål är att ge medlemmarna möjlighet att stödja varandra på
ett meningsfullt sätt och erbjuda föreläsningar och familjedagar som
utvecklar föreningens bredd som samtalsgrupp. Merparten av föreningens
medlemmar är bosatta i Örebro kommun där också samtalsgrupperna och
föreningens möteslokaler är placerade.
Föreningen söker 42 623 kronor i utvecklingsstöd för dess verksamhet
hösten 2015 och våren 2016.
Föreningen är på gång med att starta upp ett samarbete med polis,
räddningstjänst och vård för att sprida information om sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse och verksamhetsplan höst 2015 och vår 2016 inklusive budget
Historik
Konstituerande protokoll
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Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Vi Som Förlorat Barn i Örebro län beviljas 15 000 kronor i
ettårigt utvecklingsbidrag med uppföljning under våren 2016.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 114 Ansökan om medel för projekttjänst som
samordnare mot våldsbejakande extremism
Ärendenummer: Sov 312/2015
Handläggare: Rasmus Persson
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ansöker om medel till en projekttjänst som under fyra
månader 2015 ska samordna förvaltningens arbete mot våldsbejakande
extremism.
Projekttjänsten ska samla kunskap när det gäller våldsbejakande extremism
och genom detta skapa en modell för socialtjänstens arbete på olika nivåer,
samordna arbetet internt och externt och skapa rutiner för att hjälpa barn,
unga, vuxna och dess familjer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-08-25
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Socialförvaltningen beviljas medel för en projekttjänst som samordnare
mot våldsbejakande extremism under 2015 med 225 tkr.
2. Projekttjänsten finansieras med programnämndens utvecklingsmedel,
område förebyggande, barn och unga.
3. Resultatet av projekttjänsten redovisas under 2016 för programnämnden.
Yrkande
Ulf Södersten (M) lämnar in ett skriftligt yrkande med nytt förslag till
beslut. Beslutssatserna föreslår:
1. att permanent anställa en samordnare mot våldsbejakande extremism.
2. att anställa en person med doktorsexamen i islamologi eller
religionsvetenskap i enlighet med skriftligt yrkande.
3. att anställa ytterligare 2 fältsekreterare. Samt utbilda samtliga
fältsekreterare i att motverka radikalisering och jihadism.
4. att genomföra en informationssatsning gällande säkerhetspolisen.
5. att begära kompensation från Kommunstyrelsen för ovanstående.
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Azita Iranipour (FP) yrkar bifall till punkt 3, 4 och 5 i Ulf Söderstens (M)
nya förslag till beslut samt bifall till socialförvaltningens förslag på punkt 1
och 3.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
Kommunledningskontorets förslag och Ulf Söderstens (M) yrkande.
Ordföranden ställer bifall till varje punkt i Ulf Söderstens (M) yrkande mot
avslag och finner att nämnden avslår samtliga punkter i yrkandet.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga Socialförvaltningens förslag och att Programnämnd social välfärd
beslutar enligt detta.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Socialförvaltningen beviljas medel för en projekttjänst som samordnare
mot våldsbejakande extremism under 2015 med 225 tkr.
2. Projekttjänsten finansieras med programnämndens utvecklingsmedel,
område förebyggande, barn och unga.
3. Resultatet av projekttjänsten redovisas under 2016 för programnämnden.
Reservation
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M) och Carl-Johan Wase (M)
reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande. Skriftligt yrkande
gäller som reservation.
Azita Iranipour (FP) reserverar sig mot programnämndens beslut att avslå
punkt 3, 4 och 5 i Ulf Söderstens (M) yrkande och mot programnämndens
beslut att bifalla punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut.

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

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

§ 117 Information om Adolfsbergshemmet
Ärendenummer: Sov 338/2015
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) väckte frågan om hur situationen på
Adolfsbergshemmet ser ut vad gäller arbetsmiljön.
Rasmus Persson (C) svarar att situationen på Adolfsbergshemmet har varit
turbulent den senaste tiden, men att arbetsgrupper bildats med uppgift att
förbättra den.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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~moderaterna
Yrkande
Sov 312/2015
"Våldsbejakande extremism"

Social Välfärd
Örebro Kommun
3 september 2015

Utredningar stoppar inga syrienresor
Örebro har återigen nåtts av budet att en ung man, hemmahörande i ett av
kommunens utanförskapsområden blivit dödad i antingen Syrien eller Irak. Han
blev dödad medan han slogs mot mänskliga rättigheter, mot alla människors
lika värde och för en av världens värsta terrororganisationer. V i måste göra vårt
yttersta för att bekämpajihadismen.
Då räcker det inte med utredningar och rutiner. Vi behöver satsa för att inte fler
människor från Örebro ska sympatisera och aktivt verka för krigsbrott och
terrorism.
Islam är en bred religion med mer än två stora imiktningar och över 20 olika
större grenar med otaliga sekter. Ett problem i att idemässigt bemötajihadister
är en sådan diskussion inte sker med en opatiisk motpart. Det här vill Nya
Moderatema råda bot på.
Vi vill anställa någon med doktorsexamen i antingen islamologi eller
religionsvetenskap för att arbeta och samtala med unga i Vivalla och kunna ge
en motbild till IS-rekryteramas bild av islam. Vi tror att det är viktigt att det är
någon utifrån, som neutralt kan väga mellan de olika grenarna av islam.
Örebro kommun behöver arbeta aktivt förebyggande för att förhindra att unga
faller ned i kriminalitet ochjihadism. Vår fältgrupp gör ett bra arbete men är
idag överbelastade och har svårt att hjälpa alla unga på glid. Vi vill därför
anställa ytterligare två fältassistenter som blivit utbildade i att bemötajihadism.
Vi vill bygga upp en ny och stötTe organisation runt fältassistentema med
fältgrupper i alla utsatta områden. Samt att alla skall ha utbildning i att bemöta
och fånga upp unga på väg in i en radikaliseringsprocess.
Många som kommer hit har en annan syn på säkerhetspoliser än vi har i
Sverige. Ofta är det just säkerhetspolisen man flytt ifrån. Örebro kommun bör
därför använda sina informationskanaler för att på olika språk informera om att
svensk Säkerhetspolis är demokratisk och om man hör, ser eller misstänker
något om rekrytering till terrororganisation bör man höra av sig till
telefonnummer Ol 0-568 70 00.
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~moderaterna
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Programnämnd Social
Välfärd beslutar

att

permanent anställa en sarnordnare mot våldsbejakande extremism.

att

anställa en person med doktorsexamen i islarnalogi eller
religionsvetenskap i enlighet med ovanstående

att

anställa ytterligare 2 fältsekreterare. Samt utbilda samtliga
fältsekreterare i att motverka radikalisering ochjihadisrn.

att

genomföra en informationssatsning gällande säkerhetspolisen

samt
att

begära kompensation från Kornmunstyrelsen för ovanstående.

Om programnämnden Social välfärd beslutar annat gäller ovanstående som
reservation till förmån för eget förslag
För~ derater a " grupp i Social Välfärd

/f b?==~
Ulf Södersten

150902_ PSVXX_ Y_Jihadism.doc

