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Paragraf 155-175

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 14 december 2015.

Rasmus Persson (C), ordförande

Johanna Reimfelt (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 december
2015.

§ 155 Remiss Landsbygdsprogram
Ärendenummer: Sov 366/2015
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har under våren 2015 tagit fram ett
Landsbygdsprogram som skickats ut på remiss till samtliga nämnder i
kommunen för svar. Programmet ska skapa en kommunövergripande
plattform för arbetet med landsbygdsutveckling och syftar till att
säkerställa att det finns lika förutsättningar att bo, arbeta, gå i skola, resa,
driva företag och ha ett aktivt liv oavsett var i kommunen man bor.
I programnämndens svar redovisas synpunkter på målområde 2 och 4
gällande:
- anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning
- möjlighet till service i det egna hemmet
- att begreppet vård- och omsorgsboende används istället för äldreboende
- avsaknad av ett genusperspektiv
- vikten av bredbandsutbyggnad
Beslutsunderlag
Svar på remiss
Landsbygdsprogram Örebro kommun
Förslag till beslut
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Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Svar på remiss om nytt Landsbygdsprogram antas och skickas till
Landsbygdsnämnden.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 156 Avskrivning av kundfakturor
Ärendenummer: Sov 455/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en
tillgång i bokslutet.
Vård och omsorgs utestående fordringar för år 2014 är vid rapportuttaget
618 434,70 kronor och för dödsbon 139 086,96 kronor sammanlagt
757 521,66 kronor, fördelat på 486 fakturor.
Avgiftshandläggarna begär att beslut tas om avskrivning av 2014 års
utestående fordringar. Dessa fordringar kommer att avregistreras ur
kommunens kundreskontra i redovisningssystemet Raindance, men kravet
gentemot kunder kvarstår och hanteras framöver i kommunens
inkassosystem.
Särskiljandet av dödsbon vid avskrivningen har skett enligt tidigare rutin
om huruvida avgiftshandläggarna mottagit något skriftligt dokument som
påtalat att handläggning pågår kring hanteringen av dödsboet.
Avgiftshandläggarna avser att till kommande år förändra denna rutin och
istället särskilja dödsbon till om debiteringen fått kännedom om personens
bortgång i fakturasystemet Raindance, oavsett genom vilken kanal denna
information då inkommit
Beslutsunderlag
Rapport, 2015-11-26
Tjänsteskrivelse, 2015-11-24
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- 2014 års utestående kundfordringar för vård och omsorg avskrivs ur
ekonomisystemet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 157 Programplan med budget 2016
Ärendenummer: Sov 385/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Örebro kommun växer. Volymökningar och ökad ärendetyngd påverkar
många verksamheter. Som motvikt pågår arbetet med att förenkla, förnya
och förbättra, t.ex. genom åtgärder för att förbättra resursutnyttjandet inom
och mellan förvaltningarna.
Programområdets stora utmaning är att nå en ekonomi i balans 2016.
Prognosen för 2015 pekar mot ett större budgetunderskott med 75,1 mnkr.
Arbetet med omställning inom den kommunala hemvården pågår under
2015 men ytterligare insatser krävs för att nå en ekonomi i balans 2016.
I budget 2016 görs flera insatser för att nå en ekonomi i balans. En
utveckling av resursfördelningsmodeller pågår inom både vård- och
omsorgsboendeplatser samt för grupp- och servicebostäder. Ett
rehabiliterande synsätt ska införas, arbetet är långsiktigt och under 2016
påbörjas flera insatser. Insatser för att minska antalet utskrivningsklara
med betalningsansvar pågår också.
Bedömningen är att måluppfyllelse nås för verksamhetsuppdraget 2015.
Beslutsunderlag
Programplan med budget 2016
Indikatorer 2016
Bilaga 7 Investeringsprogram Sov från ÖSB
Vänsterpartiets budget för social välfärd
Miljöpartiets budget för social välfärd
Synpunkter Vision
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2016 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Direktiv och mål 2016 till driftsnämnderna fastställs.
3. Indikatorer med målvärden fastställs.
4. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2016 för eget
verkställande uppdrag fastställs vid programnämndens februarimöte 2016.
5. Vård- och omsorgsnämnd väster och Vård- och omsorgsnämnd öster ges
i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans, vilket
inkluderar att anpassa hemvården till gällande ersättningsnivå 2016.
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6. Socialnämnd väster och Socialnämnd öster ges i uppdrag att arbeta med
åtgärder för att nå en ekonomi i balans 2016.
7. Beslut om utvecklingsmedel sker vid Programnämndens februarimöte
2016.
8. Fördelning av statliga stimulansmedel 2016 görs enligt förslag.
9. Programplan med budget 2016 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Martha Wicklund (V), yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag i
förmån för egen budget.
Ulf Södersten (M), yrkar att få lägga ett särskilt yttrande.
Azita Iranipour (L) yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag i
förmån för egen budget.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag till Kommunledningskontorets
förslag beslutspunkt 1-6 och 8-9 i förmån för egen budget
Jesper Räftegård yrkar att Programnämnden ska äska 19 miljoner från
Kommunstyrelsen.
Josefin Pettersson (SD), yrkar avslag
till Kommunledningskontorets förslag i förmån för egen budget.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) ställer Jesper Räftegårds (MP) yrkande
om att äska 19 miljoner kronor från Kommunstyrelsen under proposition
och finner att programnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut, det vill säga
Kommunledningskontorets förslag, Martha Wicklunds (V) avslagsyrkande
i förmån för egen budget, Azita Iranipours (L) avslagsyrkande i förmån för
egen budget, Jesper Räftegårds (MP) avslagsyrkande i förmån för egen
budget och Josefin Petterssons (SD) avslagsyrkande i förmån för egen
budget. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programplan med budget 2016 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Direktiv och mål 2016 till driftsnämnderna fastställs.
3. Indikatorer med målvärden fastställs.
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4. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2016 för eget
verkställande uppdrag fastställs vid programnämndens februarimöte 2016.
5. Vård- och omsorgsnämnd väster och Vård- och omsorgsnämnd öster ges
i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans, vilket
inkluderar att anpassa hemvården till gällande ersättningsnivå 2016.
6. Socialnämnd väster och Socialnämnd öster ges i uppdrag att arbeta med
åtgärder för att nå en ekonomi i balans 2016.
7. Beslut om utvecklingsmedel sker vid Programnämndens februarimöte
2016.
8. Fördelning av statliga stimulansmedel 2016 görs enligt förslag.
9. Programplan med budget 2016 överlämnas till Kommunstyrelsen.
10. Ulf Södersten (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M) och Carl-Johan Wase (M) deltar
inte i beslutspunkt 1-9.
Jesper Räftegård (MP) deltar inte i beslutspunkt 7.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslut i beslutspunkt 1-9 i förmån
för sitt yrkande om eget budgetförslag.
Azita Iranipour (L) reserverar sig skriftligt mot beslut i beslutspunkt 1-9 i
förmån för sitt yrkande om eget budgetförslag.
Josefin Pettersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslut i beslutspunkt 19 i förmån för sitt yrkande om eget budgetförslag.
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig skriftligt mot beslut i beslutspunkt 16 och 8-9 i förmån för eget budgetförslag.

§ 158 Ombudgetering 2015 års budget
Ärendenummer: Sov 456/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.

6

§ 159 Fördelning av stimulansmedel 2015
Ärendenummer: Sov 329/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kommunen har rekvirerat medel från Socialstyrelsen avseende ökad
bemanning inom äldreomsorgen. Ärendet avser fördelning av rekvirerade
medel 2015. För fördelning av medel 2016 hänvisas till Programplan med
budget 2016 Programnämnd social välfärd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-12-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Medel fördelas enligt Kommunledningskontorets förslag.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
kommunledningskontoret ta fram ett kostnadsunderlag inför redovisning av
medel 2015.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Azita Iranipour (L), Jesper Räftegård (MP), Ulf Södersten (M), Johanna
Reimfelt (M) och Carl-Johan Wase (M) avstår från att delta i beslut.

§ 160 Tillsynsrapport 2015
Ärendenummer: Sov 42/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programnämnden har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan för
internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll.
Riskanalys har genomförts för området fördelning av föreningsbidrag och
utvecklingsstöd. Tillsynsrapport 2015 för Social välfärd består av följande
tillsynsområden:
- fördelning av föreningsbidrag och utvecklingsstöd
- marknadsföring/tillgänglighet Fördelning av föreningsbidrag
- föreningar har fått bidrag en längre tid Myndighetsutövning
- granskning av de 100 mest resurskrävande individerna i hemvården
Konskevensebedömningar
- kvalitén i konsekvensbedömningar
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Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2015, 2015-11-26
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tillsynsrapport för 2015 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen
och revisorerna.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta med de åtgärdsförslag
som anges för respektive granskningsområde.
3. Beslut om tillsynsplan för 2016 fattas vid programnämndens
sammanträde den 3 mars.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 161 Förändrad timersättning 2016 för ersättning för
personlig assistent enligt LSS
Ärendenummer: Sov 400/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Försäkringskassan har valt att höja schablonbeloppet för
assistansersättningen med 1,4 procent för 2016. Örebro kommun har sedan
tidigare följt Försäkringskassans höjningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-11-27
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ersättning för personlig assistans höjs till 260 kr (nivå 1) och 245 kr (nivå
2). Ersättningen gäller från och med 1 januari 2016.
Beslut
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 162 Förlängning av projekt Bostad först
Ärendenummer: Sov 158/2012
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade 2012-12-06 att bevilja Verdandi
och Ria Dorkas 2 200 000 kronor per år för att driva projektet Bostad först
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under perioden 2013-2015.
I kommunledningens övergripande strategier och budget 2015 står att
projektet Bostad först ska permanentas från 2016. Projektet förlängs med
tre månader under tiden som nytt avtal upprättas, från 2016-01-01 till och
med 2016-03-31. Det nya avtalet ska träda i kraft 2016-04-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-10-14
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Projektet Bostad först förlängs med tre månader, från 2016-01-01 till
och med 2016-03-31.
2. Den förlängda projektperioden finansieras med medel från
programnämndens internbudget.
3. Ersättning för förlängningen ska motsvara den tidigare beslutade
helårsersättningen delat med antalet månader som projektet förlängs.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 163 Uppföljning av uppsökande verksamhet Ria Dorkas
Ärendenummer: Sov 192/2015
Handläggare: Per Helgesson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade i juni 2015 om att bevilja Hela
människan RIA Dorkas 200 000 kronor i stöd för att genomföra ett projekt
om uppsökande verksamhet i city.
Hela människan RIA Dorkas har nu lämnat in en halvtidsuppföljning av
projektet. Resultatet har blivit ett lugnare klimat i stadskärnan.
Uppdraget har varit att hjälpa affärsidkare och hemlösa att hitta en
förståelse för varandra och vara en hjälpande hand på stan. Genom
projektet har det förts ett samarbetar med polisen, Willys och andra aktörer
för att ta reda på när det är som mest svårt på stan. Verksamheten är öppen
från 09:00-16:00 och en stor del av arbetet har handlat om att bygga upp ett
förtroende bland de personer som kommit i kontakt med projektet.
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Beslutsunderlag
Halvtidsuppföljning av projekt Uppsökande verksamhet
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontoret förslag.

§ 164 Redovisning EKSAM
Ärendenummer: Sov 304/2014
Handläggare: Åse, Tina, Gösel, Magda
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade den 6 mars 2015 att bifalla Eksams
ansökan om finansiering om 1,5 miljoner kronor per år i tre år, med
periodisering maj 2015-april 2016, maj 2016-april 2017 samt maj 2017april 2018.
Eksam, ideell förening för ekonomisk samverkan, vänder sig till
medborgare i Örebro som har behov av ekonomisk rådgivning.
Huvudändamålet med Eksams verksamhet är att arbeta mot fattigdom och
för social inkludering. Ett av målen med verksamheten är att förebygga att
människor hamnar i en ohållbar ekonomisk situation, samt att erbjuda
kunskap och metoder för att sköta sin egen privatekonomi. Verksamheten
möter särskilt utsatta grupper, t.ex. personer med olika psykiska
funktionshinder.
Föreningen är kallad till sammanträdet för en redovisning.
Verksamhetsmålen har konkretiserats för att förenkla möjligheten att följa
upp verksamheten. ÖBOs statistik visar att inkassokraven minskat, vilket
visar på att Eksams arbete gett effekt. Skuldbördan hos Eksams kunder har
minskat den senaste tiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-11-11
Rapport EKSAM maj - oktober 2015
Balansrapport delår 15
Resultatrapport delår 15
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 165 Nytt beslut angående Askenäs
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Marie Villman föredrar ärendet muntligt. Det har under en tid arbetats med
olika alternativ för om- eller nybyggnad av vård- och omsorgsboendet
Askenäs i Odensbacken. Förslaget är nu att ett nytt boende byggs intill
vårdcentralen. Förutom 36 lägenheter, varav två för par som vill fortsätta
bo tillsammans, föreslås hemvården få sin hemvist i huset och den dagvård
som nu finns på Solgården i Stora Mellösa.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 166 Återrapportering - Åtgärdsplan av utskrivningsklara
Ärendenummer: Sov 140/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Marie Villman föredrar muntligt för utvecklingen av antalet
utskrivningsklara med betalningsansvar sett ut. Antalet nya beslut har ökat
sedan 2012, men samtidigt har volymerna ökat och andelen är
därför jämförbar mot dagens nivåer.
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.

§ 167 Utredning i hemmet
Ärendenummer: Sov 355/2015
Handläggare: Jan Sundelius, Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Under 2013 och 2014 genomfördes två projekt för att utreda förbättrad
hemtagning av personer som skrivs ut från sjukhuset under namnet
Trygg Hemgång. Det senare projektet visar att de personer som fick ta
del av metoden upplevde trygghet och kunde vara kvar hemma med
minskade hemvårdsinsatser. I syfte att etablera
T
kommunen gav programdirektören ett uppdrag till en arbetsgrupp att
utveckla metoden.
Arbetsgruppens förslag är att arbeta vidare utifrån de tidigare
erfarenheterna under namnet
U
en förstärkt hemtjänst under 14 dagar efter hemgång med stor kontinuitet
för den enskilde.
Bedömningen är att metoden, förutom fördelarna för den enskilde, också
kan ha gynnsamma ekonomiska effekter genom över tid minskade
hemvårdsinsatser, minskade kostnader för utskrivningsklara och minskat
behov av korttidsplatser. Metodens framgång förutsätter att andra delar i
vårdkedjan fungerar. För att etablera metoden bör en projektledare
tillsättas. Projektledare och de utbildningsinsatser som krävs finansieras via
stimulansmedel.
Beslutsunderlag
Rapport Utredning i hemmet - en utveckling av "Trygg hemgång"
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 168 Konsekvensanalys av Åtgärdsplan av
utskrivningsklara
Ärendenummer: Sov 443/2015
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) initierade ett ärende på programnämndens
sammanträde den 5 november. Ärendet handlar om vilka konsekvenserna
på Tullhuset blivit i och med de förändringar åtgärdsplanen inneburit.
Martha Wicklund (V) yrkar att Programnämnd social välfärd beslutar:
- Att initiera en konsekvensanalys av "Åtgärdsplan av utskrivningsklara",
med fokus på anhöriga till hemskickade brukare samt situationen på
Tullhuset.
Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 5 november.
Beslutsunderlag
Skrivning från Martha Wicklund (V), 5 november 2015
Yrkande
Rasmus Persson (C) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Johanna Reimfelt (M) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Gunhild Wallin (C) bifaller Rasmus Perssons (C) avslagsyrkande.
Jesper Räftegård (MP) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Martha Wicklunds (V) yrkande om att initiera en
konsekvensanalys för åtgärdsplanen om utskrivningsklara respektive
Rasmus Perssons avslagsyrkande till det Martha Wicklunds (V) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
avslår Martha Wicklunds (V) yrkande.
Votering
Martha Wicklund (V) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall
till Martha Wicklunds (V) yrkande och Nej-röst innebär bifall till Rasmus
Perssons (C) yrkande.
Ja-röster lämnas av Johanna Reimfelt (M), Carl-Johan Wase (M), Jesper
Räftegård (MP), Martha Wicklund (V), Karin Lund (V), Josefin Pettersson
(SD).
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Nej-röster lämnas av Rasmus Persson (C), Fisun Yavas (S), Susanne
Lindholm (KD), John Johansson (S), Gun Carlestam Lewin (S), Britten
Uhlin (S), Gunhild Wallin (C).
Ordföranden finner att programnämnden med 6 ja-röster och 7 nej-röster
beslutar att avslå Martha Wicklunds (V) yrkande.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Martha Wicklunds (V) yrkande avslås.
Reservation
Martha Wicklund (V), Karin Lund (V), Johanna Reimfelt (M), Carl-Johan
Wase (M), Jesper Räftegård (MP), Josefin Pettersson (SD) reserverar sig
mot beslutet att avslå Martha Wicklunds (V) yrkande.

§ 169 Ändring av Örebro kommuns reglemente i delen
Socialnämnd öster
Ärendenummer: Sov 454/2015
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen föreslår ändrade ansvarsförhållanden mellan
socialnämnderna, gällande ensamkommande barn och unga. Förvaltningen
föreslår att Socialnämnd öster ska ansvara för all verksamhet rörande
ensamkommande barn och unga, oavsett folkbokföringsadress.
Socialnämnd östers ansvar ska gälla såväl myndighetsutövning som interna
och externa insatser samt den ekonomiska driften.
Syftet är att renodla handläggning och beslutsfattande. Detta förutsätter en
reglementsändring, därefter krävs en överföring av det ekonomiska
ansvaret från Socialnämnd väster till Socialnämnd öster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-11-13
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Reglementet ändras enligt Socialförvaltningens förslag.
2. Ny formulering i reglementet gäller från och med den 1 januari 2016.
3. Det ekonomiska ansvaret för kommunens ansvar och uppgifter för
ensamkommande barn och unga överförs från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för vidare hantering.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 170 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - X-CONS
DEAF
Ärendenummer: Sov 367/2015
Ärendebeskrivning
Föreningen X-CONS DEAF har inkommit med en ansökan om
utvecklingsstöd för start av föreningen. Föreningen ansöker om 337 500
kronor för att täcka kostnader som lokalhyra, möbler, köksredskap, mat till
kök för att kunna erbjuda lagade måltider till medlemmar. Föreningen
redovisar kostnader för 345 000 kronor och medlemsintäkter på 7500
kronor.
Föreningen har ungefär 50 medlemmar idag varav 30-35 är hemmahörande
i Örebro. Vanligtvis är återfall i kriminalitet 70 procent av tidigare
straffade personer. Inom X-cons är återfallen 30 procent. Det handlar
mycket om identifiering, att se att möjlighet att förändras. Fokus ska inte
bara fokusera på missbruk, utan även på tillhörighet och motverka
isolering.
Kommer samarbeta med Dövas förening i Örebro för att vidga vyerna.
Dövpsykiatriavdelningen och Beroendecentrum.
Ärendet återremitterades vid Föreningsutskottets föregående sammanträde
och föreningen ombads att lämna in en verksamhetsplan som tydligare
beskriver föreningens verksamhet i Örebro.
Beslutsunderlag
Kompletterad verksamhetsplan 2015-2016
Ansökan
Protokoll, Interimistiskt årsmöte 2015-05-10
Verksamhetsplan 2015
Stadgar
Budget
Förslag till beslut
Föreningsutskottet förslag till Programnämnd social välfärd:
- X-CONS DEAF beviljas 30 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd.
Uppföljnings sker under 2016.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

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

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

§ 173 Programdirektören informerar
Ärendenummer: Sov 48/2015
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Programdirektören informerar om att en rapport och presentation om
uppföljning av åtgärdsplanen för avtal med Carole Omsorg AB och Good
Service nu finns att läsa i handlingarna.
Beslutsunderlag
Uppföljning av åtgärdsplan för Carole Omsorg AB avtal Sov 49/2014
Presentation av uppföljning av åtgärdsplan för Carole Omsorg AB och
Good Service
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 174 Ordföranden informerar
Ärendenummer: Sov 49/2015
Handläggare: Rasmus Persson (C)
Ärendebeskrivning
Ordföranden tackar för nämndens arbete under det gångna året och önskar
alla en god jul.
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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§ 175 Övrig fråga: Myndighetsutskottets funktion
Ärendenummer: Sov 98/2015
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (L) väcker en övrig fråga och önskar att programnämnden
på sitt nästa sammanträde i februari 2016 diskuterar och
tydliggör myndighetsutskottets funktion och delegation.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ett ärende om myndighetsutskottets funktion kommer att tas upp på
programnämndens sammanträde i februari.
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