Sov 12/2016

Protokoll

Programnämnd social välfärd
2016-11-10
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Fisun Yavas (S)
Sara Maxe (KD)
Johan Åqvist (L)
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)
Pia Delin (L)
Terés Björndal (SD)
Närvarande ersättare
Elvy Wennerström (S)
Gunhild Wallin (C)
Per Folkeson (MP)
Nadia Abdellah (V)
Nils Jakobsson (KD)

§§ 168-178

Ersätter Johan Johansson (S)
Ersätter Ulf Södersten (M)
Ersätter Josefin Pettersson (SD) §§ 179-187

§§ 170-187

Övriga
Daniel Jansson Hammargren Programdirektör
Lars Thornberg Avdelningschef
Elisabeth Nordin Ekonom
Anna Pettersson Utredare
Liselott Bergqvist Utredare
Annika Sölveling Personalstrateg
Berit Hjalmarsson Projektkoordinator
Maria Lindborg Projektledare
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Sara Andersson Planerare
Joel Larsson Nämndsekreterare

Paragraf 168-187

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 21 november 2016.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Carl-Johan Wase (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 november
2016.

§ 168 Utökade kostnader för nytt vård- och
omsorgsboende Karlslund
Ärendenummer: Sov 289/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Kalkylen för ett nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund har reviderats.
Kostnaderna har ökat och osäkerheten är stor på grund av gällande
situation på byggmarknaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde, beslut fattas av
programnämnden i december.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 169 Hantering av förstärkt brandskydd för
gruppbostäder
Ärendenummer: Sov 570/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
På grund av den mättade marknad som förnärvarande råder inom
byggbranschen föreslås en revidering av tidsplan gällande förstärkning av
brandskydd i gruppbostäder. Möjlighet finns att tillgodose behovet genom
att nyttja redan tidigare inköpta mobila boendesprinklers.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde, beslut fattas av
programnämnden i december.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 170 Byggprocessen för vård- och omsorgsboendet nya
Askenäs
Ärendenummer: Sov 65/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Vissa delar av nybyggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet
Askenäs är komplicerade och kräver en detaljplanändring. Ändringen av
detaljplanen försenar byggandet med upp till ett och ett halvt år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 171 Programplan med budget 2017
Ärendenummer: Sov 557/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Muntlig genomgång över förutsättningarna för Programplan med budget
2017 vad gäller ramar och omprövningskrav, upplägg för programplan och
struktur för uppdrag och indikatorer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde, beslut fattas av
programnämnden i december.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 172 Motion om att kräva kollektivavtal inom lagen om
valfrihet
Ärendenummer: Sov 394/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Murad Artin (V), Martha Wiklund (V), Jessica Carlqvist (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) har lämnat en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktiga den 27 april 2016.
Motionen tar upp behovet av att säkerställa kvalitén hos alla utförare inom
hemvården samt skapa trygga förutsättningar och arbetssituationer för de
anställda. Vänsterpartiet föreslår i motionen att kommunen ska införa krav
på kollektivavtal på alla utförare inom lagen om valfrihetssystem.
Förslaget innebär att samma krav ska gälla för alla utförare inom
äldreomsorgen där målet är att ge Sveriges bästa äldreomsorg.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås då
bedömningen är att förslaget inte har juridiskt stöd då det strider mot det
upphandlingsrättsliga regelverket (LOU).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-14
Motion från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp om att införa krav på
kollektivavtal inom lagen om valfrihet 2016-04-27.

4

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen
och Martha Wicklunds (V) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för sitt yrkande
om bifall till motionen.

§ 173 Remiss om Landsbygdsprogram för Örebro
kommun
Ärendenummer: Sov 529/2016
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har under 2015 tagit fram ett förslag på
landsbygdsprogram för Örebro kommun. Landsbygdsprogrammet
skickades ut på remiss under hösten 2015. En parlamentariskarbetsgrupp
arbetade därefter med att ta fram ett nytt förslag som nu skickas ut på
remiss till bland andra Programnämnd social välfärd.
Den nya versionen av Landsbygdsprogrammet har till stor del skrivits om
och skrivningarna har höjts till en strategisk och övergripande nivå som väl
följer programnämndens verksamheter.
Beslutsunderlag
Landsbygdsprogram för Örebro kommun, remissversion 2
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd lämnar inte svar på remissen om
Landsbygdsprogram för Örebro kommun i remissversion.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 174 Motion om vård på hemmaplan
Ärendenummer: Sov 92/2016
Handläggare: Anna Pettersson, Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om vård på hemmaplan, i vilken
man föreslår att kommunen utreder behovet av olika sätt att utöka vården
för ungdomar genom följande hemmaplanslösningar:
- Utökning av olika typer av förebyggande arbete.
- Öppenvårdsinsatser där individen bor kvar i sitt hem men ingår i någon
form av behandling eller aktivitet som utförs i offentlig regi.
- Hem för vård och boende i kommunal regi. Exempelvis genom utökning
av en ny enhet i samverka med OT-gruppen och Multigruppen eller någon
annan behandlingsform.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-07
Gruppmotion - Vård på hemmaplan, daterad 2015-12-15, KS 1399/2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen
och Martha Wicklunds (V) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.

§ 175 Motion om att bygga karriärvägar för våra
socialsekreterare
Ärendenummer: Sov 280/2015
Handläggare: Annika Sölveling
Ärendebeskrivning
Moderaterna föreslår i sin motion att öka kvaliteten i socialtjänsten genom
ett stärkt samarbete med universitetet, införa inskolningstjänster, erbjuda
anställda som arbetat två år att läsa in en magisterexamen där inriktningen
ska vara ledarskap och HR.
Kommunledningskontoret i samråd med Socialförvaltningen föreslår att
motionen avslås då bedömningen är att dessa aktiviteter inte går i linje med
den kompetenstrappa som är framtagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-06
Motion från Johanna Reimfelt (M), om att bygga karriärvägar för våra
socialsekreterare 2015-07-27.
Förslag till beslut
Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) och Johan Åqvist (L) yrkar bifall till motionen.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till motionen
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen
och Johanna Reimfelts (M) och Johan Åqvist (L) yrkande om bifall till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Pia Delin (L), Johan Åqvist (L), Johanna Reimfelt (M) och Carl-Johan
Wase (M) reserverar sig mot beslutet i förmån yrkande om bifall till
motionen.

§ 176 Motion om ny organisation för hemvården
Ärendenummer: Sov 275/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om ny organisation för hemvården,
som Kommunstyrelsen remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att TES avvecklas och att en ny organisation byggs inom
hemvården. Vidare föreslås att den nya organisationen tas fram i samarbete
med fackliga företrädare och personal.
Örebro använder digital tidsregistrering i systemet TES. Det finns brister i
systemet, men det pågår löpande en utveckling av systemet.
En ny organisation för hemvården i Örebro har beslutats under hösten.
Kommunen som arbetsgivare har en reglerad samverkan med de fackliga
organisationerna och beslutet om den nya organisationen har samverkats
enligt gängse ordning.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att motionens innehåll och det som
där efterfrågas väl tillgodoses genom det vedertagna arbetssättet inom
hemvården och kommunens hantering av organisationsförändringar.
Vidare är bedömningen att Tes behövs för tidsregistrering också
fortsättningsvis.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-14
Gruppmotion - Ny organisation för hemvården, daterad 2016-03-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
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Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till motionen.
Johan Åqvist (L) och Per-Åke Sörman (C) yrkar att motionen ska avslås.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Martha Wicklunds (V) yrkande om bifall till motionen och
Johan Åqvist (L) samt Per-Åke Sörmans (C) yrkande om avslag till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar att avslå motionen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen avslås.

§ 177 Motion om nytt system i hemtjänsten
Ärendenummer: Sov 247/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat in en motion om nytt system i hemtjänsten, som
Kommunfullmäktige remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att nya system för hemvården utvärderas. Vidare föreslås
att en utredning genomförs av om systemet i Landskrona kan passa
hemtjänstverksamheten i Örebro kommun.
I Landskrona används inte längre vissa delar av TES och det har införts ett
blocksystem, vilket innebär att de äldre delas in i nivåer utifrån aktuellt
behov av vård och stöd. I Örebro kommun har vi ett system med nivåer,
där ersättningen till utförarna utgår ifrån utförd tid. Utifrån biståndsbeslutet
görs en planering av hur och när insatserna ska genomföras. I Örebro
kommun görs både planering och tidsregistrering via TES. Genom att TES
används av alla utförare för tidsregistrering säkras att medborgarna får den
hjälp de ska ha och att alla utförare behandlas lika. Myndighetskontoret
ansvarar för att uppföljning av de individuella biståndsbesluten genomförs.
Det som efterfrågas i motionen tillgodoses i stora delar redan idag.
Dessutom pågår det utvecklingsarbeten som kommer att förbättra det
befintliga systemet.
Beslutsunderlag
Svar på motion, 2016-09-14
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M), Johan Åqvist (L), Martha Wicklund (V), Jesper
Räftegård (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Johanna Reimflet
(M), Johan Åqvist (L) med fleras yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Votering
Johanna Reimfelt (M) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och nej-röst innebär bifall till
Johanna Reimfelts (M) med fleras yrkande.
Ja-röster lämnas av Per-Åke Sörman (C), Fisun Yavas (S), Sara Maxe
(KD), Britten Uhlin (S), Marie Brorson (S), Gun Carlestam Lewin (S), Eva
Eriksson (S), Pell Uno Larsson (S), Josefin Pettersson (SD).
Nej-röster lämnas av Pia Delin (L), Johan Åqvist (L), Johanna Reimfelt
(M), Martha Wicklund (V), Carl-Johan Wase (M), Jesper Räftegård (MP).
Ordföranden finner att programnämnden med resultatet 9 ja-röster och 6
nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Pia Delin (L), Johan Åqvist (L), Johanna Reimfelt (M), Martha Wicklund
(V), Carl-Johan Wase (M) och Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot
beslutet i förmån för Johanna Reimfelts (M) med fleras yrkande om bifall
till motionen.
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§ 178 Motion om att Oxhagen behöver mer än betong
Ärendenummer: Sov 281/2015
Handläggare: Maria Lindborg
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 april 2015.
Motionen påtalar behovet av en riktad ansträngning för att läka bort både
de fysiska och mentala barriärer som håller utanförskapsområdena i
utanförskap. Konkreta förslag presenteras för att lyfta våra miljonområden
med särskilt fokus på Oxhagen. Det som enligt motionären behövs är
upprustning, socialt arbete och satsningar på skolan. En stor och bred
satsning bör initieras och insatsen ska ge lärdom till fortsatt utveckling i
andra ytterstadsområden. Målet ska vara
E
prestera en bred politisk enighet bakom ett åtgärdsprogram för de här
områdena som dessutom håller över tid. Att ha ett långsiktigt mål står inte i
vägen för att förbättra här och nu, men det behövs en plan för trivsamma
trygga områden med en skola för alla och fler jobb.
Uppdrag ges till programnämnderna Samhällsbyggnad, Barn och
Utbildning, Social välfärd samt ÖBO. De frågor Programnämnd social
välfärd ombeds att besvara är:
- Programnämnd social välfärd får i uppdrag att anställa fler fältsekreterare
för att öka deras närvaro i Oxhagen.
- Programnämnd social välfärd får i uppdrag att anställa fler
socialsekreterare och utöka det uppsökande arbetet i Oxhagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-15
Motion från Anders Åhrlin (M) Oxhagen behöver mer än betong.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M), Johan Åqvist (L) och Jesper Räftegård (MP) yrkar
bifall till motionen.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
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Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen är
tillgodosedd och Johanna Reimfelts (M) med fleras yrkande om bifall till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Pia Delin (L), Johan Åqvist (L), Johanna Reimfelt (M), Carl-Johan Wase
(M) och Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet i förmån för
Johanna Reimfelts (M) med fleras yrkande om bifall till motionen.

§ 179 Svar på remiss - Strategi och handlingsplan för en
giftfri miljö samt hållbart byggande
Ärendenummer: Sov 335/2016
Handläggare: Mimmi Beckman
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har skickat ut ett förslag på en Strategi för en giftfri
miljö och hållbart byggande, samt en Handlingsplan för giftfria förskolor,
fritidshem och skolor. Driftsnämnderna såväl som programnämnden har
inbjudits att svara på remissen.
Programnämnden har framförallt synpunkter på hållbart byggande som
borde utgöra en egen strategi tillsammans med energi- och klimatfrågor, att
det behövs en fördjupad konsekvensbedömning kring de kostnader ökade
krav på byggande kan innebära, att det också behöver belysas hur strategin
och handlingsplanen berör externa aktörer och att upphandling behöver
utvecklas för att möjliggöra giftfria inköp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-24
Giftfritt Örebro - Strategi för en giftfri miljö och hållbart byggande i
Örebro kommun. (Ks 819/2014)
Allt vi gör har betydelse - Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och
fritidshem i Örebro kommun. (Ks 819/2014)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Yttrandet i enlighet med tjänsteskrivelse antas och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 180 Ansökan om stöd till uppsökande verksamhet Örebro Stadsmission
Ärendenummer: Sov 575/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Örebro Stadsmission har kommit in med en ansökan om 700 000 kronor
per år i tre år för att fortsätta med uppsökande verksamhet i Örebros
stadskärna. Verksamheten syftar till att erbjuda personer i utsatta
situationer stöd och hjälp samt att skapa en lugnare miljö i stadskärnan.
Ansökan gjordes till föreningsutskottet som har berett ansökan och beslutat
att hänvisa ärendet till programnämnden.
Under 2015 beslutade Programnämnd social välfärd att bevilja dåvarande
RIA Dorkas Hela människan 200 000 kronor för projektet uppsökande
verksamhet för perioden 1 juni till 31 oktober 2015. I och med att Örebro
Stadsmission bildandes 2016 har RIA Dorkas verksamhet förts över till
stadsmissionen som nu står bakom den nya ansökningen.
Programnämnden föreslås bevilja Örebro Stadsmission 250 000 kronor för
projektet uppsökande verksamhet som avsats i programnämndens budget
för det här ändamålet 2016.
Beslutsunderlag
Ansökan
Ekonomisk berättelse RIA Dorkas
Redogörelse för projekt
Årsberättelse RIA Dorkas
Årsmötesprotokoll
Stadgar Örebro stadsmission
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Örebro Stadsmission beviljas 250 000 kronor i stöd för projektet
Uppsökande verksamhet för ett år. Medlen tas från programnämndens
utvecklingsmedel avsatta för ändamålet.
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2. Örebro stadsmission ska under hösten 2017 inkomma till
programnämnden med en tydlig redovisning av projektets resultat.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till
en långsiktig lösning för uppsökande verksamhet i Örebros stadskärna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 181 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd för Crossroads
och Vinternatt - Örebro stadsmission
Ärendenummer: Sov 568/2016
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Örebro stadsmission ansöker om 750 000 kronor i utvecklingsstöd för
projektet Crossroads och Vinternatt vintern 2016/2017. RIA Dorkas Hela
människan som tidigare drivit projektet har beviljats utvecklingsstöd från
programnämnden vintern 2014/2015 och 2015/2016.
Ansökan gäller både Vinternatt, som är ett enkelt natthärbärge med syfte
att stödja utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som vistas i
gatumiljö och sover utomhus i Örebro, och Crossroads som är en stöd och
rådgivningsverksamhet.
Under vintern 2015/2016 har Vinternatt haft 140 unika besökare från
november till april. Ungefär hälften kommer från Rumänien och hälften
från Bulgarien. Det är bara under en vecka som härbärget har kunnat
erbjuda sängplatser till alla som sökt, övriga veckor har behovet varit större
än tillgången på sängplatser. Vissa veckor har behovet varit dubbelt så stort
som tillgången på sängplatser.
Föreningsutskottet träffade Monica Gustafsson, direktör Örebro
stadsmission, och Amélie Arvidsson, verksamhetsledare Crossroads och
Vinternatt.
Beslutsunderlag
Ansökan
Budget
Verksamhetsplan
Årsberättelse
Ekonomisk rapport
Årsmötesprotokoll
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Örebro Stadsmission beviljas 500 000 kronor i stöd för projektet
Vinternatt och Crossroads för vintern 2016/2017. Medlen tas från
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programnämndens utvecklingsmedel avsatta för ändamålet.
2. Projektets resultat återredovisas till föreningsutskottet senast hösten
2017.
Yrkande
Terés Björndahl (SD) yrkar avslag till Föreningsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Föreningsutskottets förslag och Terés Björndahls (SD)
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Föreningsutskottets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Örebro Stadsmission beviljas 500 000 kronor i stöd för projektet
Vinternatt och Crossroads för vintern 2016/2017. Medlen tas från
programnämndens utvecklingsmedel avsatta för ändamålet.
2. Projektets resultat återredovisas till föreningsutskottet senast hösten
2017.
Reservation
Terés Björndahl (SD) reserverar sig mot beslutet i förmån för sitt yrkande
om avslag på Föreningsutskottets förslag.

§ 182 Sammanträdestider 2017
Ärendenummer: Sov 578/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdestider
för programnämnden och dess presidium under 2017. Förslaget utgår från
Kommunstyrelsens rekommendation om vilka veckor programnämnden
bör infalla. Hänsyn tagits till kommundirektörens styr- och
ledningsgrupper.
Så långt det är möjligt har programnämndens möten förlagts till torsdagar
och presidiemöten till fredagar. Hänsyn har även tagits till helgdagar, dag
före helgdag, sportlov och höstlov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-19
Sammanträdestider för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 2017
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ordinarie sammanträdestider för Programnämnd social välfärd hålls
klockan 14:00 onsdag den 1 februari, torsdagar klockan 14:00 den 2 mars,
6 april, 4 maj, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 9 november och 30
november.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 183 Återrapportering från myndighetsutskottet
Ärendenummer: Sov 605/2016
Ärendebeskrivning
Kort information om de punkter som diskuterades av Myndighetsutskottet
på dess sammanträde under förmiddagen. Frågor som diskuterades
var bland annat boendestatistik och utmaningar samt uppföljning av
personer med omfattande hjälpbehov inom vård och omsorg.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 184 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
förra sammanträdet anmäls till programnämnden.
Beslutsunderlag
Lista över inkomna skrivelser oktober 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 185 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 24 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut oktober 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 186 Programdirektören informerar
Ärendenummer: Sov 103/2016
Ärendebeskrivning
Kort information från programdirektören:
- Ny betalningsansvarslag som träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Det
pågår ett samarbete med regionen om detta som kommer att resultera i ett
förslag om överenskommelse som kommunen kommer fatta beslut om.
- En verksamhetsutvecklare har anställts på Kommunstyrelseförvaltningen
för att arbeta med verksamheterna inom Social välfärds behov kring
digitalisering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 187 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Övrig fråga från Martha Wicklund (V):
Det fattas i många fall konsekvensbedömningar till tjänsteskrivelser vilket
behöver förbättras.
Daniel Jansson Hammargren, programdirektör:
Kommunstyrelseförvaltningen kommer i fortsättningen att vara
noggrannare och arbeta hårdare för att bifoga fullständiga
konsekvensbedömningar till beslutsunderlagen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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