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Zandra Björnram, sekreterare
Justerat den 2019-09-17.

John Johansson (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2019-09-19.
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§ 97 Anmälan av övriga ärenden
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) anmäler en fråga om anmält Lex-Maria ärende.
Emelie Jaxell (M) anmäler en fråga om hur går det med den nya lokalen
Gnistan.

§ 98 Förändring av utförandet av insatsen larm - beslut
Ärendenummer: Sov 533/2019
Handläggare: Sahra Strandberg
Ärendebeskrivning

På Programnämnd social välfärds sammanträde den 3 juni 2019 beslutades att:
Programnämnd social välfärd ger Hemvårdsnämnden i uppdrag att ta fram en
plan för genomförande av förändring av utförande av insatsen larm.
Förändringen innebär att Larmgruppen avvecklas och istället hanteras av varje
hemvårdsenhet. Planen ska innehålla riskanalys och ska samverkas med de
fackliga parterna.
Förvaltningen har påbörjat arbetet och som underlag till beslut tagit fram:
Riskanalys för förändringen på övergripande nivå samt plan för hur
hemvårdsenheterna ska organisera arbetet med att besvara trygghetslarm.
Fackförbunden vill förhandla enligt MBL, därför kommer ingen samverkan ske
före beslut i programnämnd utan först när förändringen ska verkställas mot
enheterna. MBL/samverkan sker på driftnivå.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Pn sov 2019-06-05 Sov § 83
Tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Plan för genomförande
Riskanalys
Ordförandebeslut Hemvårdsnämnden, 2019-09-05.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd ger Hemvårdsnämnden uppdraget att
organisera besvarandet av trygghetslarm inom befintliga hemvårdsenheter i
egenregin.
2. Programnämnd social välfärd ger Hemvårdsnämnden i uppdrag att
säkerställa att riskbedömning görs på varje hemvårdsenhet tillsammans med
skyddsombud i samband med förändringen.
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Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 99 Maria ungdom - beslut
Ärendenummer: Sov 356/2019
Handläggare: Stefan Stjernström, Urban Svensson
Ärendebeskrivning

Arbetet med att fördjupa samverkan för unga personer alkohol och/eller
drogproblematik har pågått under flera år mellan Örebro kommun och Region
Örebro län. Utgångspunkter är det lagstadgade gemensamma ansvaret och det
identifierade behovet av en ny integrerad, öppen, specialiserad mottagning med
god tillgänglighet för att möte målgruppens behov. Huvudmännens avsikt och
åtagande konkretiseras i föreliggande förslag till samverkansavtal om Maria
Ungdom Örebro.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Samverkansavtal
Verksamhetsbeskrivning Maria Ungdom Örebro, 2019-05-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Samverkansavtalet mellan Region Örebro län och Örebro kommun avseende
Maria Ungdom Örebro godkänns.
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 100 Inrättande av ett gemensamt HVB för unga - beslut
Ärendenummer: Sov 534/2019
Handläggare: Urban Svensson, Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningscheferna för Förvaltningen för funktionsstöd och
Socialförvaltningen har, på initiativ från programdirektör Social välfärd, gett
förvaltningarna i uppdrag att komma med förslag på en gemensam HVBverksamhet (Hem för vård och boende) för unga som tillhör personkrets LSS.
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Under uppdraget har målgruppen utvidgats till att även omfatta ungdomar med
funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS, samt ungdomar med en
förmodad funktionsnedsättning, men där utredning ännu inte är genomförd.
Orsaken är att en betydande del av de ungdomar, där verksamheten förväntas
ersätta externa placeringar, idag saknar diagnoser som innebär
personkretstillhörighet. Socialnämnden fattar återkommande beslut om
placering i HVB för barn och ungdomar vars diagnostiserade
funktionsnedsättning innebär tillhörighet till personkrets enligt LSS.
Unga personer som blir aktuella för HVB-placering har en social problematik
med behov av olika typer av omsorg, stöd och behandling för att ges goda
förutsättningar till ett fungerande vuxet vardagsliv. Unga med
funktionsnedsättning och samtidig social problematik har stora behov av stöd
för att möta varje individs komplexa behov. HVB-hem som
Socialförvaltningen har tillgång till, har som regel inte möjlighet att möta de
behov av kompetens, bemötande och stöd, som kan uppstå vid kombinationen
av sociala problem och funktionsnedsättning. Det gör att vissa placeringar idag
ger en låg sannolikhet att målen med insatsen nås och konsekvensen kan bli ett
socialt utanförskap med höga samhällskostnader. En välfungerande insats för
den här ungdomsgruppen skapar bättre förutsättningar för ett självständigt
vuxenliv, och förväntas ge kommunala- och samhällsekonomiskt positiva
effekter. Med samverkan mellan förvaltningarna och med samlad kompetens,
finns goda möjligheter för Örebro kommun att på ett bättre sätt säkerställa att
dessa ungdomars behov blir tillgodosedda.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-16
Beskrivning av gemensamt HVB för unga med funktionsnedsättning och social
problematik, 2019-06-19
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöd och Socialförvaltningens förslag till
Programnämnd social välfärd:
1. Socialnämnden och Funktionsstödsnämnden får i uppdrag att tillsammans
etablera och driva ett gemensamt Hem för vård och boende i enlighet med
upprättad beskrivning.
2. Verksamheten finansieras genom minskade externa köp av vård och
behandling inom Socialnämndens ansvarsområde.
3. Programnämnd social välfärd ansvarar för att följa upp strukturerna för
samverkan när verksamheten varit i full drift under två år.
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Yrkande

Karolina Wallström (L) och Emelie Jaxell (M) yrkar i första hand på en
återremittering av ärendet och i andra hand att ärendet avslås då det saknas en
omvärldsbevakning och att det inte är tillräckligt berett.
John Johansson (S) yrkar avslag till Karolina Wallström (L) och Emelie Jaxell
(M) förslag till återremittering.
Proposition

Ordföranden ställer först Karolina Wallström (L) och Emelie Jaxell (M) förslag
om återremiss under proposition och finner att nämnden beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut det vill säga
Förvaltningen för funktionsstöd och Socialförvaltningens samt Karolina
Wallström (L) och Emelie Jaxell (M) förslag till avslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Förvaltningen för funktionsstöd och Socialförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Socialnämnden och Funktionsstödsnämnden får i uppdrag att tillsammans
etablera och driva ett gemensamt Hem för vård och boende i enlighet med
upprättad beskrivning.
2. Verksamheten finansieras genom minskade externa köp av vård och
behandling inom Socialnämndens ansvarsområde.
3. Programnämnd social välfärd ansvarar för att följa upp strukturerna för
samverkan när verksamheten varit i full drift under två år.
Reservation

Karolina Wallström (L) och Emelie Jaxell (M) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för eget förslag.
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§ 102 Förslag till riktade åtgärder för effektivisering - beslut
Ärendenummer: Sov 733/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Nämnderna har genom budgetdirektivet fått i uppdrag att få en
kommungemensam, demokratisk och transparent budgetprocess där
nämnderna gör inspel in i budgetarbetet och på så sätt bidrar till att skapa ett
bättre beslutsunderlag, en gemensam verktygslåda för att nå en budget i balans
och en inbromsning av kostnadsutvecklingen för kommunen.
Syftet är att skapa en bank av förslag som kan användas om ekonomin
förändras i världen eller i kommunsektorn. Förslagen kommer inte genomföras
utan ytterligare process.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-20.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
Nämndens behandling

Nämnden ajournerar sig fem minuter för överläggning av tilläggsyrkanden.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till förslaget samt ber att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till förslaget samt yrkar att få ett tillägg till
skrivelsen, att översyn av möjligheten att få servicetjänster utan att
biståndsbeslut görs.
John Johansson (S) yrkar bifall till Niclas Persson (MP) förslag.
John Johansson (S) yrkar tillägg att det ska göras en översyn över
förvaltningarnas organisation med fokus på chefer och administration.
Emelie Jaxell (M) yrkar på att få lämna en protokollsanteckning till protokollet.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag till förmån för Liberala ramar 2020.
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Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Karolina Wallströms (L)
förslag om avslag.
Ordförande ställer dessa under proposition och finner att nämnden beslutar
enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden finner också att det finns två tilläggsyrkanden, det vill säga Niclas
Perssons (MP) förslag om översyn av möjligheten att få servicetjänster utan att
biståndsbeslut görs samt John Johanssons (S) förslag en översyn över
förvaltningarnas organisation med fokus på chefer och administration.
Ordföranden ställer dessa under proposition och finner att nämnden bifaller
förslagen.
Ordföranden finner sedan att nämnden bifaller Martha Wicklunds (V) särskilda
yttrande och Emelie Jaxells (M) yrkande om protokollsanteckning till
protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Tilläggsyrkanden om översyn av möjligheten att få servicetjänster utan
biståndsbeslut samt en översyn över förvaltningarnas organisation med fokus
på chefer och administration antas.
2. Nämndens reviderade inspel till Övergripande strategier och budget 2020
med plan för 2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
beredning i budgetprocessen.
Emelie Jaxell, Anders Brandén och Ann-Katrine Jondelius från Moderaterna
samt David Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.
Reservation

Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning från Emelie Jaxell (M): Moderaterna i nämnden avstår
från att delta i beslutet med hänvisning till eget budgetarbete. Vi kommer i vårt
förslag till budget för 2020 och plan 2021-22 ha en egen verktygslåda av
åtgärder som bidrar till en budget i balans.
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§ 103 Ombudgeteringar september 2019 - beslut
Ärendenummer: Sov 772/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas ombudgetering från Socialnämnden till Programnämnd
barn och utbildning, Centralt skolstöd för Sambaverksamheten, ombudgetering
från Programnämnd social välfärd till Programnämnd barn och utbildning,
Centralt skolstöd för NP resurs samt ombudgetering från Programnämnd
social välfärd till Funktionsstödsnämnden, Socialpsykiatrin för utökning av 1
plats.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Fastställa budgetramen för Programnämnden enligt underlag i
tjänsteskrivelsen.
2. Fastställa budgetramen för Funktionsstödsnämnden och för Socialnämnden
enligt underlag i tjänsteskrivelsen.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till förmån för eget förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.
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§ 104 Ersättning till Kvinnohuset för dubbelhyra - beslut
Ärendenummer: Sov 131/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Föreningen Kvinnohuset i Örebro har flyttat till nya lokaler. I samband med
flytten såldes huset på Nygatan som föreningen hyrt sedan 80-talet av Futurum
till Behrn Fastigheter AB. Eftersom processen med flytten till nya huset har
varit långvarig så tvingades föreningen stanna på den gamla adressen längre än
beräknat. Det innebar att kvinnohuset tvingades till en avtalsförlängning med
Behrn för att kunna upprätthålla verksamheten i det skyddade boendet för
våldsutsatta kvinnor och barn. Avtalsförlängningen medförde i slutändan en
period med dubbelhyra för de två lokalerna. Under perioden gjordes flera
försök att få in ny verksamhet i huset samt att bryta avtalet i förtid. I förslaget
föreslås att Föreningen kvinnohuset ersätts för hyran innevarande år med totalt
374 196 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Kvinnohuset i Örebro ersätts för de extra kostnader som
uppkommit i samband med flytt till nya lokaler, med 374 196 kr avseende 2019
års dubbelhyra hyra. Medlen tas från befintlig budget för Kvinnohuset 2019
där budget tidigare avsatts för att finansiera dubbelhyran.
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 105 Svar på remiss om handlingsplan sammanhållen
vård och omsorg - beredning
Ärendenummer: Sov 586/2019
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Länets kommuner ges möjlighet att svara på Region Örebro läns remiss om
”Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg”. Utgångspunkten för
handlingsplanen är det prioriterade området Hälsofrämjande arbete och hälsooch sjukvård i den regionala utvecklingsstrategin, RUS.
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Kommunen delar handlingsplanens bild av nuvarande utmaningar i länet,
effektmål, önskat läge år 2030 och de genomsyrande perspektiv som krävs för
att uppnå delmålen. I övrigt har kommunen inga synpunkter på remissens
innehåll.
Beslutsunderlag

Remiss – Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg, 2019-06-10
Remissmissiv - Remiss Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg, 201906-28
Tjänsteskrivelse, 2019-08-28
Förslag till svar, 2019-08-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 106 Gruppbostad Gällersta Gryt - beredning
Ärendenummer: Sov 249/2018
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd beslutade den 2019-05-09 att förstudierapporten
för Gällersta – Gryt 6:4 för gruppbostäder godkänns samt att
lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av gruppbostäder
av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport Gällersta – Gryt 6:4.
Kostnaden för gruppbostaden i Gällersta Gryt är beräknad till 28 mnkr. I
samband med beslutet att bygga gruppbostaden i Gällersta Gryt gavs ett
tjänstemannauppdrag, som bland annat innebär att en standardmodell för
gruppbostäder ska tas fram i syfte att minska byggkostnaderna.
Lokalförsörjningsenheten och Öbo arbetar, med hjälp av ett antal andra
kommuner, med att ta fram ett förslag på en standardmodell.

11 (19)

ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-08-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 107 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd, Amane. 1 020
000 kronor
Ärendenummer: Sov 511/2019
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Föreningen Amane ansöker om 1 020 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för
sitt projekt för att förebygga ungdomskriminaliteten i Vivalla. Detta ska bland
annat ske genom föreläsningar, stöd till ungdomar till egna initiativ,
mötesplatser och jobbmässa.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet konstaterar att föreningen Amane inte bedriver ideell
föreningsverksamhet utan är en ekonomisk förening som arbetar med
arbetsmarknadsprojekt. Det stämmer inte med riktlinjerna för föreningsbidrag
och utvecklingsstöd och ansökan kan därmed inte beviljas.
Beslutsunderlag

Ansökan, 2019-05-31
Redogörelse för ansökan
Budget
Plan för verksamheten
Stadgar
Protokoll konstituerande möte, 2019-01-31
Protokollsutdrag Föreningsutskott Programnämnd social välfärd, 2019-06-18
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd från föreningen Amane avslås.
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar: - Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 108 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd, Attention
Örebro Lokalförening. 190 000 kronor
Ärendenummer: Sov 508/2019
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Attention Örerbro lokalförening ansöker om 190 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för att driva sin verksamhet och utbilda styrelseledamöterna.
I dagsläget är föreningen vilande, men ligger i startgroparna att starta om. En
stor del av den tänkta styrelsen har inte erfarenhet sedan tidigare från
Attention, vilket innebär att föreningen måste arbeta mycket med utbildning
för att ha möjlighet att driva verksamheten. Föreningen kommer under hösten
även arbeta mycket med att öka deltagandet från medlemmarna i
föreningsverksamheten. Som ett led i detta planerar föreningen att arbeta med
ny teknik för att öka tillgängligheten och arbeta digitalt med styrelsemöten,
medlemsmöten och föreläsningar. Föreningen ser också behov av att anställa
en person för att driva verksamheten.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet konstaterar att föreningen för tillfället är vilande, men
arbetar för en nystart av föreningen. Ett antal medlemmar är aktiva med denna
nystart av styrelsen och föreningen. Efter nytt årsmöte kan föreningen
inkomma med ny ansökan om utvecklingsstöd. Eftersom föreningen är vilande
kan utvecklingsstöd inte beviljas.
Beslutsunderlag

Ansökan, 2019-05-29
Redogörelse för ansökan, 2019-05-29
Stadgar, 2018-04-07
Årsmötesprotokoll, 2019-05-16
Verksamhetsberättelse 2018
Balansrapport, 2019-04-22
Revisionsberättelse, 2019-05-13
Protokollsutdrag Föreningsutskott Programnämnd social välfärd, 2019-06-18
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan från Attention Örebro lokalförening om ettårigt utvecklingsstöd
avslås.
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 109 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Örebro Dövas
Pensionärsförening. 50 000 kronor
Ärendenummer: Sov 472/2019
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Örebro Dövas Pensionärsförening ansöker om 50 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för att utveckla sin verksamhet vad gäller bokföring, fakturor,
budget med mera.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet konstaterar att Örebro Dövas Pensionärsförening är såväl
pensionärsförening som länsförening och därför rekommenderas att sökta
föreningsbidrag från Region Örebro län som ansvarar för bidrag till den här
typen av förening. Enligt riktlinjerna för föreningsbidrag och utvecklingsstöd
beviljas inte stöd till pensionärsföreningar.
Beslutsunderlag

Ansökan, 2019-05-20
Redogörelse för ansökan
Utvecklingsstöd budget-2019
Budget
Stadgar
Årsmötesprotokoll, 2019-03-23
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse, 2019-03-23
Protokollsutdrag Föreningsutskott Programnämnd social välfärd, 2019-06-18
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan från Örebro Dövas Pensionärsförening om ettårigt utvecklingsstöd
avslås.
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 110 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd, Föreningen VI.
100 000 kronor
Ärendenummer: Sov 514/2019
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Föreningen VI ansöker om 100 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd.
Föreningen verkar för att ge stöd till människor som har behov av kostnadsfri
privatekonomisk rådgivning. Föreningen har hittills drivit föreningen med
bidrag från Folkuniversitetet.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet konstaterar att föreningens styrelse saknar
föreningskunskap som de uppmanas att skaffa sig. De handlingar som
inkommit är ofullständiga, föregående års ekonomi och verksamhetsberättelse
har inte behandlats på årsmötet.
Beslutsunderlag

Ansökan, 2019-05-31
Verksamhetsberättelse 2018, 2018-11-13
Information om föreningen
Årsmötesprotokoll, 2019-03-04
Stadgar, 2013-09-13
Budget 2020
Preliminär balansräkning, 2019-06-17
Protokollsutdrag Föreningsutskott Programnämnd social välfärd, 2019-06-18
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd från Föreningen VI avslås.
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 111 Idéslussen - information
Ärendebeskrivning

Skriftlig information gällande Idéslussen.
Beslutsunderlag

Information
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 112 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 103/2019
Ärendebeskrivning

Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp med flera sedan
förra sammanträdet anmäls till programnämnden.
Beslutsunderlag

01a Månadsrapport boendesamordning och utskrivningsklara dygn juni 2019
01b Månadsrapport boendesamordning och utskrivningsklara dygn juli 2019
02 Statistik - Enheten för uppföljning 2018-2019
03 Temarapport klimat 2017 - Uppföljning av Klimatstrategi för Örebro
kommun slutversion
04a Årsredovisning 2018 Finsam Lekeberg och Örebro scannad
04b Revisionsberättelse för år 2018 Finsam Lekeberg och Örebro
04c Revisionsrapport 2018
Registrerade ärenden till Pn sov 5 september
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd Social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 113 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 102/2019
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, det vill säga delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av
delegation ska anmälas till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum 23 augusti 2019.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut Pn sov 5 september
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 114 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 100/2019
Handläggare: Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Man är i ett slutskede i LOU där man nu går igenom anbud, det gäller
fortfarande sekretess.
Det har inkommit en handling till kommunen med synpunkter på en extern
utförare. Beredningsgruppen inom uppföljningsenheten kommer göra en
granskning.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 115 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 101/2019
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning

Redovisning av plan för föreningsbidrag Örebro Stadsmission - informationen
skjuts fram till oktober.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 116 E-signering - information till nämnden
Ärendenummer: Sov 851/2019
Ärendebeskrivning

Som en del av Örebros övergripande strategi Digitalt först satsar kommunen
på att stärka den tekniska förmågan att elektroniskt kunna signera olika typer
av dokument. Denna tekniska förmåga kan sedan användas i olika situationer,
däribland för att justera politiska protokoll.
Projektet E-signering 2.0 syftar till att bland annat tillse att alla politiska
nämnder har tillgång till e-signering under hösten 2019. Enligt den plan som
tagits fram kommer breddinförandet vara genomfört januari 2020.
Inledningsvis kommer inte nämndprotokoll med sekretessuppgifter att beröras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-26
Presentation 2019-08-26
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd socialvälfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 117 Övriga anmälda ärenden
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V), anmäler en fråga om anmält Lex-Maria ärende.
Anders Hedåberg redogör för den inkomna Lex-Maria anmälan.
Emelie Jaxell (M) anmäler en fråga om hur går det med den nya lokalen
Gnistan?
Uppdrag pågår med att ta fram nya lokaler och ärendet ses över.
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