Sov 5/2016

Protokoll

Programnämnd social välfärd
2016-03-03
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Rasmus Persson (C)
Ulf Södersten (M)
Azita Iranipour (L)
Marie Brorson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Martha Wicklund (V)
Johanna Reimfelt (M)
Josefin Pettersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Gunhild Wallin (C)
Elvy Wennerström (S)
Per Folkeson (MP)
Emelie Jaxell (M)
Sara Maxe (KD)
Britten Uhlin (S)
Pia Delin (L)

Jäv § 28

Jäv § 28

Jäv § 51
§§ 22-48

Ersättare för Gun Carlestam Lewin § 28 och Martha
Wicklund § 51
Ersättare för John Johansson (S)
Ersättare för Jesper Räftegård (MP)
Ersättare för Carl-Johan Wase (M)
Ersättare för Urban Svensson (KD)
Ersättare för Fisun Yavas (S)
Ersättare för Ulf Södersten § 28 och Johanna Reimfelt (M)
§§ 49-58

Närvarande ersättare
Terés Björndal (SD)
Övriga
Carina Dahl Verdandi
Anna-Lena Lindqvist Verdandi
Daniel Jansson Hammargren
Maria Lindborg Planerare
Sven-Göran Wetterberg Samordnare
Anna Pettersson Planerare
Liselott Bergqvist Planerare
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Jan Sundelius Planerare
Johan Lindskog
Elisabeth Nordin Ekonom
Berit Hjalmarsson
Marie Villman Lokalstrateg
Joel Larsson Nämndsekreterare

Paragraf 22-56

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 17 mars 2016.

Rasmus Persson (C), ordförande

Per Folkeson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 mars 2016.

§ 22 Slutredovisning 2015 Bostad först
Ärendenummer: Sov 158/2012
Handläggare: Carina Dahl, Anna-Lena Lindqvist
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade 2012-12-06 att bevilja Verdandi
och Hela människan Ria-Dorkas 2 200 000 kronor årligen för projektet
Bostad först för perioden 213-2015. Programnämnden beslutade även att
Verdandi och Ria-Dorkas ska lämna in en skriftlig rapport om projektet
utveckling till programnämnden en gång per år. 2015-12-03 beslutade
programnämnden att förlänga projektperioden till och med 2016-03-31.
Syftet med Bostad först är att utveckla en metod för personer som är
hemlösa och som inte kan få ett eget boende på den öppna
bostadsmarknaden. Idén bakom Bostad först bygger på principen att först
tillgodose den mänskliga rättigheten till en bostad som möjliggör att andra
åtgärder lyckas.
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Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2013/2015
Bostad först - Örebromodellen, verksamhetsutvärdering av Pia Aronsson
vid Örebro universitet, daterad januari 2015
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 23 Förstudie Boende för äldre med
missbruksproblematik Verdandi
Ärendenummer: Sov 190/2015
Handläggare: Carina Dahl, Anna-Lena Lindqvist
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade 2015-06-04 att bevilja Verdandi
Örebrokrets medel för att genomföra en förstudie med syfte att utreda
förutsättningarna för ett boende med dygnet runt-stöd för äldre med
missbruksproblematik och somatiska behov av vård och omsorg. En
uppdragsledare från Verdandi Örebro krets har drivit och hållit ihop
uppdraget samt ansvarat för dokumentationen. Uppdraget påbörjades i
augusti 2015.
Beslutsunderlag
Förstudie boende för äldre med missbruksproblematik - Verdandi Örebro
krets, 2016-02-08
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 24 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 ”Ett Örebro 2035”. Målet är att
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
Motion från Anders Åhrlin (M) Oxhagen behöver mer än betong. Oxhagen
- nulägesanalys 2014-06-05
Ansökan - Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen Ks 712/2014
Sammanställning av nulägesrapporter Varberga, Oxhagen, Brickebacken
och Baronbackarna - åtgärder som rör Social välfärd 2014-10-23 Ks
1310/2010
En växande kommun med nya möjligheter - Övergripande strategi och
budget 2016 med plan för 2017-2018
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Ulf Södersten (M), Azita Iranipour (L) och Per Folkeson (MP) yrkar bifall
till motionen.
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Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag om
att motionen är tillgodosedd och Ulf Söderstens (M), Azita Iranipours (L)
samt Per Folkesons (MP) 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
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Azita
Iranipour (L), Per Folkeson (MP) reserverar sig mot beslutet i förmån för
sitt yrkande om bifall till motionen.

§ 25 Svar på remiss Ökad tillgänglighet till
sprututbytesverksamheter
Ärendenummer: Sov 473/2015
Handläggare: Sven-Göran Wetterberg
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är remissinstans för utredningen ”Ökad tillgänglighet till
sprututbytesverksamheter i Sverige”. Socialdepartementet (Ds 2015:56).
Utredningen innehåller förslag om följande lagändringar:
- Landstingen ska självständigt kunna ansöka om tillstånd för att bedriva
sprututbytesverksamhet.
-Att åldersgränsen för sprututbyte sänks från 20 till 18 år.
Örebro kommun ställer sig positiv till förslaget i stort, men med ett antal
synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-01-18
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige, Ds 2015:56.

5

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Yttrande på utredningen ”Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamhet
i Sverige” antas och skickas till Socialdepartementet.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att Örebro kommun ställer sig positiva till att
landsting och regioner självständigt ska kunna ansöka om tillstånd för att
bedriva sprututbytesverksamhet och att sprutor och kanyler får lämnas ut
endast till dem som har fyllt 18 år.
Pell Uno Larsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Rasmus Persson (C) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner två förslag till beslut Det vill säga
Martha Wicklunds (V) yrkande om att Örebro kommun ställer sig positiva
till att landsting och regioner självständigt ska kunna ansöka om tillstånd
för att bedriva sprututbytesverksamhet och att sprutor och kanyler får
lämnas ut endast till dem som har fyllt 18 år.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Yttrande på utredningen ”Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamhet
i Sverige” antas och skickas till Socialdepartementet.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om att Örebro kommun ställer sig positiva till att landsting och regioner
självständigt ska kunna ansöka om tillstånd för att bedriva
sprututbytesverksamhet och att sprutor och kanyler får lämnas ut endast till
dem som har fyllt 18 år.

§ 26 Riktlinjer för myndighetsutskott
Ärendenummer: Sov 98/2015
Ärendebeskrivning
Information och diskussion om formen för Programnämnd social välfärds
myndighetsutskott.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från beslut om bildande av myndighetsutskott
Yrkande
Per Folkeson (MP) yrkar att det sker en översyn av riktlinjerna för
Myndighetsutskottet med fokus på kvalité och om de är i enlighet med
Kommunallagen.
Rasmus Persson (C) yrkar avslag till Per Folkesons (MP) yrkande om
översyn av riktlinjer.
Azita Iranipour (L), Martha Wicklund (V) och Ulf Södersten (M) yrkar
bifall till Per Folkesons (MP) yrkande.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Per Folkesons (MP) yrkande om översyn av riktlinjerna och
Rasmus Perssons (C) yrkande om avslag till Per Folkesons (MP) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar att avslå Per Folkesons (MP) yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs. Ja-röst innebär bifall till Per Folkesons
(MP) m.fl. yrkande och nej-röst innebär bifall till Rasmus Persons (C)
yrkande.
Ja-röster lämnas av Ulf Södersten (M), Azita Iranipour (L), Martha
Wicklund (V), Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Per Folkeson
(MP).
Nej-röster lämnas av Rasmus Persson (C), Britten Uhlin (S), Marie
Brorson (S) Sara Maxe (KD), Elvy Wennerström (S), Gun Carlestam
Lewin (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Pell Uno Larsson (S).
Ordföranden finner att programnämnden med resultatet 6 ja-röster och 8
nej-röster beslutar att avslå Per Folkesons (MP) yrkande.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Per Folkesons (MP) yrkande om översyn av riktlinjerna för
Myndighetsutskottet avslås.
Josefin Pettersson (SD) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Per Folkeson (MP), Ulf Södersten (M), Azita Iranipour (L), Martha
Wicklund (V), Johanna Reimfelt (M) och Emelie Jaxell (M) reserverar sig
mot programnämndens beslut om att avslå Per Folkesons (MP) yrkande.
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§ 27 Förlängning av projekt Bostad först
Ärendenummer: Sov 158/2012
Handläggare: Anna Petterson
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
under perioden 2013-2015. Därefter har programnämnden beslutat att
förlänga projektperioden till och med 2016-03-31. I kommunledningens
övergripande strategier och budget 2015 står att projektet Bostad först ska
permanentas från 2016.
Projektet förlängs med sex månader under tiden som utformningen av nytt
samverkansavtal med Verdandi utreds, från 2016-04-01 till och med 201609-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Projektet Bostad först förlängs med sex månader, från 2016-04-01 till
och med 2016-09-30.
2. Ersättning för projektförlängningen ska motsvara den tidigare beslutade
helårsersättningen delat med antalet månader projektet förlängs.
3. Den förlängda projektperioden finansieras med medel från
programnämndens internbudget.
4. Bostad först tilldelas lägenheter utifrån målsättningen om minst 10
pågående andrahandskontrakt.
5. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Verdandi gällande Bostad
först.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 28 Uppföljning av ekonomiskt stöd till bostäder för
seniorer
Ärendenummer: Sov 153/2015
Handläggare: Liselott Bergqvist, Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har sedan 2009 beslut om riktlinjer för
ekonomiskt stöd till seniorboenden som ägs av icke-offentliga
organisationer som bostadsrättsföreningar, stiftelser, kooperativ eller
privata hyresvärdar.
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Syftet med kommunens ekonomiska stöd är att främja de insatser som
skapar trygghet och hög boendekvalité genom social gemenskap och
utökad service. Kommunens ekonomiska stöd ska värderas mot de fördelar
kommunen beräknas få genom till exempel att de äldre bor kvar i sitt
ordinära boende.
Uppföljningen visar att det finns brister i den ekonomiska redovisningen då
det i dagsläget är svårt att utläsa hur det ekonomiska stödet har disponerats
hos samtliga verksamheter. Redovisningen till kommunen behöver
utformas så att det på ett enkelt och tydligt sätt går att utläsa hur det
ekonomiska stödet har använts och hur det har bidragit till trygghet och
hög boendekvalitet.
Beslutsunderlag
Rapport - Uppföljning av ekonomiskt stöd till bostäder för seniorer,
daterad 2016-02-05.
Huvudmännens verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar.
Tjänsteskrivelse, daterad, 2016-02-15.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Gun Carlestam Lewin (S) och Ulf Södersten (M) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Yrkande
Rasmus Persson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med tillägget att programdirektören får i uppdrag att säkerställa att den
ekonomiska redovisningen från huvudmännen uppfyller kraven i avtalen.
Johanna Reimfelt (M) yrkar bifall till Rasmus Perssons (C) yrkande.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att programnämnden beslutar att
bifalla Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Programdirektören får i uppdrag att säkerställa att den ekonomiska
redovisningen från huvudmännen uppfyller kraven i avtalen.
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§ 29 Granskning av handläggarrutiner vid individ- och
familjeomsorgen
Ärendenummer: Sov 183/2015
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av individ- och
familjeomsorgens proaktiva arbete för barn och unga i riskzonen samt för
vuxna som har ett beteende som gör dem till en fara för sig själva eller
andra. Granskningen gäller framförallt socialnämnderna, men
Programnämnd social välfärd är föremål för granskningen i egenskap av
högst ansvarig för socialtjänsten.
Svaret ska lämnas in till Stadsrevisionen den 31 mars och på nämnd
sammanträdet 3 mars presenteras en rapporten muntligt för nämnden.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport IFO, 2016-01-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett och beslut fattas på programnämndens nästa
sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 30 Överenskommelse konkurrensutsatt verksamhet
Ärendenummer: Sov 105/2016
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Valfrihetssystem enligt LOV är infört för fyra områden inom Social
välfärd. Sedan tidigare är några särskilda boendeformer konkurrensutsatta
enligt LOU.
Krav på privata utförare har tydliggjorts i avtal med kommunen. För den
kommunala utföraren har motsvarande tydlighet i krav saknats undantaget
intraprenaderna som haft överenskommelser. I praktiken innebär detta att
de kommunalt drivna enheterna följts upp utifrån krav som inte varit
tydligt formulerade och sammanställda.
För att tydliggöra att samma krav gäller för den kommunala utföraren som
de privata utförarna föreslås att avtalsliknande överenskommelser sluts
mellan programdirektör och förvaltningschef/områdeschef för den
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verksamhet som är konkurrensutsatt genom LOV eller LOU.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-02
Överenskommelse med kommunal verksamhet - Omvårdnad
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förlag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett och beslut fattas på programnämndens nästa
sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 31 Riktlinje för avtalsuppföljning för konkurrensutsatt
verksamhet
Ärendenummer: Sov 110/2016
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Fler utförare av kommunala tjänster i Social välfärd har tillkommit under
de senaste åren. Samtidigt har ansvaret för uppföljning tydligt skiljts från
den kommunala utförarens egen uppföljning. Detta gör att den riktlinje
som hittills reglerat arbetet behöver revideras.
Den nya riktlinje som föreslås gäller utförare av konkurrensutsatt
verksamhet, oavsett om den drivs av privat eller kommunal utförare.
Uppföljningen innefattar de krav som har angetts i avtal med privata
utförare och överenskommelser med den kommunala utföraren.
Beslutsunderlag
Riktlinje för avtalsuppföljning av konkurrensutsatt verksamhets i Social
välfärd
Tjänsteskrivelse, 2016-02-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet anses berett och beslut fattas på programnämndens nästa
sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 32 Svar på revisionsrapport - Granskning av
behörigheter och loggkontroll
Ärendenummer: Sov 468/2015
Handläggare: Johan Lindskog
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
hantering av behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade
verksamhetsstöd Treserva. Vård och omsorgsnämnd öster, Vård- och
omsorgsnämnd väster, Programnämnd social välfärd och
Kommunstyrelsen ombeds svara på vilka åtgärder de har för avsikt att
vidta med anledning av revisionsrapporten.
Programnämnd social välfärd föreslås vidta ett antal åtgärder i linje med
stadsrevisionens rekommendationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-04
Svar till Stadsrevisionen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att det finns
fungerande rutiner för behörighetskontroll och identifiering av användare i
de system som stödjer verksamhetsutövare inom social välfärd.
2. Myndighetschefen får i uppdrag med hjälp av sin förvaltningsledare att
upprätta en systemsäkerhetsinstruktion.
3. Programdirektören får i uppdrag att göra en informationsanalys och
tydliggöra vilket informationsansvar som är kopplat till vilken
nivå/funktion i kommunen, avseende individinformation för äldre personer
och personer med funktionsnedsättning.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 33 Justering av ersättningsnivåer valfrihetssystemet
Ärendenummer: Sov 107/2016
Handläggare: Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Enligt förfrågningsunderlagen för service-, omvårdnadstjänster samt
tjänster inom daglig verksamhet kan programnämnd Social välfärd ta
beslut om en årlig justering av ersättning till utförare inom respektive
område.
Samtliga priser har indexuppräknats från gällande ersättningsnivå med 2,5
procent minus kommunens generella omprövningskrav motsvarande 0,5
procent. Utöver indexuppräkningen har även ersättning ersatt utförarna för
utökade krav enligt Socialstyrelsens hygienföreskrifter, vilket ger en ökad
ersättning mellan 0,6 och 0,8 procent.
Ersättningsnivåerna för servicetjänster föreslås bli 326 kr per timme för
ersättning till tätort samt 364 kronor per timme för ersättning till
förort/glesbygd från och med 1 april. Den totala höjningen motsvarar cirka
1,6 procent för tätort och 3,9 procent för förort/glesbygd.
Ersättningsnivåerna för omvårdnadstjänster föreslås bli 394 kr per timme
för ersättning till tätort samt 435 kronor per timme för ersättning till
förort/glesbygd från och med 1 april. Ersättningen för omvårdnadsvak
föreslås bli 320 kr/tim. Den totala höjningen motsvarar cirka 2,6 procent.
Ersättningarna för tjänster inom daglig verksamhet föreslås en höjning med
2,0 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ersättningsnivån för servicetjänster justeras till 326 kronor per timme för
ersättning tätort och 364 kr per timme för ersättning för förort/glesbygd.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2016.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster justeras till 394 (kommunal)
samt 397 (extern) kronor per timme för ersättning tätort och 435 kr
(kommunal) samt 441 (extern) kr per timme för ersättning för glesbygd.
Omvårdnadsvak justeras till 320 (intern) kronor per timme och 322
(extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller från och med 1 april
2016.
3. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
förslag. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2016.
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4. Kostnadsökningen finansieras via medel från den årliga
lönekompensation som hör till den del av hemvården och daglig
verksamhet som är konkurrensutsatt. Medel finns redan avsatta för detta
ändamål under programnämnd Social välfärd.
Yrkande
Azita Iranipour (L) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till egen budget
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Azita
Iranipours (L) yrkande om avslag i förmån för egen budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar.
1. Ersättningsnivån för servicetjänster justeras till 326 kronor per timme för
ersättning tätort och 364 kr per timme för ersättning för förort/glesbygd.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2016.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster justeras till 394 (kommunal)
samt 397 (extern) kronor per timme för ersättning tätort och 435 kr
(kommunal) samt 441 (extern) kr per timme för ersättning för glesbygd.
Omvårdnadsvak justeras till 320 (intern) kronor per timme och 322
(extern) kronor per timme. Prisjusteringen gäller från och med 1 april
2016.
3. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
förslag. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2016.
4. Kostnadsökningen finansieras via medel från den årliga
lönekompensation som hör till den del av hemvården och daglig
verksamhet som är konkurrensutsatt. Medel finns redan avsatta för detta
ändamål under programnämnd Social välfärd.
Ulf Södersten (M), Emelie Jaxell (M), Johanna Reimfelt (M), Per Folkeson
(MP) och Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Azita Iranipour (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet med hänvisning till
eget yrkande.
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§ 34 Årsberättelse 2015
Ärendenummer: Sov 45/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programområde Social välfärd redovisar 2015 ett samlat budgetunderskott
på 65,1 mnkr. Intraprenaderna visar ett överskott på 13,2 mnkr. Den totala
nettokostnaden uppgår till 2 757 mnkr, en ökning med 7,9 procent mot
utfall 2014. Kostnadsökningsnivån är hög och flera verksamheter har
underskott mot budget. Åtgärdsplaner är lagda men behöver fullföljas och
ytterligare planering krävs för att nå en ekonomi i balans 2016.
Den främsta orsaken till det stora underskottet finns inom hemvården i
kommunens egenregi. Andelen externa utförare inom omvårdnad ökar med
ca 1,6 procentenheter per månad vilket gör att egenregin både måste arbeta
med att sänka sin kostnadsnivå samt anpassa sin personalstyrka efter
uppdraget. Lagda åtgärdsplaner har inte gett önskad effekt.
Socialtjänsten visar också underskott vilket beror på ökad ärendetyngd som
medför ökade kostnader för insatser, främst externa köp. Verksamheten har
påverkats av en stor volym ensamkommande barn och unga.
Programnämnden har ett överskott på ca 14,6 mnkr. Resultatet är en
kombination av överskott för ej nyttjade volym- och utvecklingsmedel
samt underskott för valfrihetssystemet. Stöd till funktionshindrade samt
överförmyndaverksamheten klarar en ekonomi i balans.
Sida 45 om överförda resultat ska kompletteras.
Beslutsunderlag
Årsberättelse Programnämnd social välfärd 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer årsberättelse för 2015.
2. Programnämnd social välfärd ger Vård- och omsorgsnämnd väster och
Vård- och omsorgsnämnd öster i uppdrag att fullfölja redan beslutade
åtgärder samt planera för en ekonomi i balans 2016.
3. Programnämnd social välfärd ger Nämnden för funktionshindrade i
uppdrag att jobba med åtgärder för att nå en ekonomi i balans 2016 inom
verksamheten daglig verksamhet och övriga verksamheter med underskott.
4. Programnämnd social välfärd ger programdirektören i uppdrag att
fortsätta arbetet i enlighet med Kommunfullmäktiges riktade åtgärder samt
planera för en ekonomi i balans 2016 inom valfrihetssystemet.
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5. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av ekonomiska driftresultat i enlighet med gällande spelregler
för resultatöverföring.
6. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av intraprenadernas överskott med i enlighet med gällande
spelregler.
7. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om att
undanta viss del av socialnämndernas underskott i samband med
resultatöverföringen.
8. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av inventarieanslag i enlighet med önskemål i tabeller i avsnitt
8.1.3.
9. Programnämnd social välfärd ansöker hos Kommunstyrelsen om
överföring av kvarvarande AFA-medel.
10. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Martha
Wicklund (V), Azita Iranipour (L), Per Folkeson (MP) och Josefin
Pettersson (SD) avstår från delta i beslut.

§ 35 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Sov 43/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd ansvarar för den interna kontrollen inom sitt
ansvarsområde. En del av detta ansvar innebär att fastställa en tillsynsplan
enligt Kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att den ska
bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom nämndens ansvarsområde.

En riskanalys har genomförts med aktivt deltagande av programnämndens
presidium och två granskningsområden har valts ut, en inom området
ekonomi och en inom området verksamhet. En diskussion kring lämpliga
områden för riskanalys har också genomförts på programutvecklingsgrupp
där programdirektör, förvaltningschefer samt programekonom för social
välfärd deltagit.
Då nämnden inte ansvarar för någon anställd personal utgår granskning
inom område personal. Följande två områden har valts ut i planen:
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- Uppföljning av biståndsbedömningsmodellen efter genomförda
förändringar
- Myndighetsutövning, biståndsbedömning av beslut för vård- och
omsorgsboende
Utöver ovan valda områdena finns en återstående granskningspunkt från
tillsynsplan 2015 avseende konsekvensbedömningar av ärenden.
Tillsynsplanen redovisas vid programnämndens decembermöte 2016.
Beslutsunderlag
Riskanalys genomförd av Programnämndens social välfärds presidium
2016-01-20. Diskussion kring lämpliga områden för granskning har också
genomförts vid programutvecklingsgruppens sammanträde i oktober 2015.
Tillsynsrapport 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Tillsynsplanen för internkontroll 2016 fastställs.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 36 Rekvirering av stimulansmedel för ökad bemanning
inom äldreomsorgen
Ärendenummer: Sov 68/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kommunen har fått möjlighet att rekvirera stimulansmedel från
Socialstyrelsen avseende den tillfälliga satsningen för en ökad bemanning
inom äldreomsorgen 2015-2018. Örebro kommun avser att rekvirera 27,2
miljoner kronor för 2016. Kommunledningskontoret återkommer till
programnämndens junimöte med ett förslag till en plan för hur medel ska
nyttjas under perioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. 27 251 262 kronor rekvireras från Socialstyrelsen för ökad bemanning
inom äldreomsorgen.
2. Programdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på plan för hur
medel ska nyttjas 2016 till programnämndens junimöte.
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Yrkande
Per Folkeson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. 27 251 262 kronor rekvireras från Socialstyrelsen för ökad bemanning
inom äldreomsorgen.
2. Programdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på plan för hur
medel ska nyttjas 2016 till programnämndens junimöte.

§ 37 Rekvirering av statliga medel för kunskapssatsning
baspersonal samt myndighetsutövning
Ärendenummer: Sov 122/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kommunen har fått möjlighet att rekvirera stimulansmedel från
Socialstyrelsen för att ge verksamheter inom äldre- och
funktionshinderområdet bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom
olika kompetensutvecklingsinsatser.
Örebro kommun avser att rekvirera 2 760 651 kronor för 2016.
Kommunledningskontoret återkommer till programnämndens junimöte
med ett förslag till en plan för hur medel ska nyttjas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-23
Anvisningar för att rekvirera medel för kunskapssatsning
Bilaga, förteckning över rekommenderade kurser
Bilaga, fördelning av stimulansmedel till kommunerna
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. 2 760 651 kronor rekvireras från Socialstyrelsen för kunskapssatsningar
för baspersonal och handläggare inom äldre- och funktionshinderområdet.
2. Programdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på plan för hur
medel ska nyttjas 2016 till programnämndens junimöte.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

18

§ 38 Rekvirering av stimulansmedel för psykisk hälsa
Ärendenummer: Sov 22/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin, Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
För 2016 finns det en ny överenskommelse om psykisk hälsa mellan staten
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och totalt avsätter
regeringen 845 miljoner kronor för överenskommelsen. Syftet är att
stimulera utvecklingsarbete och skapa bättre förutsättningar ett långsiktigt
arbete för lokala och regionala analyser av de utmaningar varje län står
inför, identifiera behov och utvecklingsmål samt förbättra ungas psykiska
hälsa.
Kommunerna i Örebro län ska tillsammans med Region Örebro län lämna
in analyser och handlingsplaner för de fokusområden som identifieras i
överenskommelsen, vilket är en skillnad jämfört med tidigare år. För
arbetet med handlingsplan och analys kan Örebro kommun rekvirera
2 931 609,53 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-03-01
Överenskommelse Psykisk hälsa 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Rekvirera 2 931 609,53 kronor från Kammarkollegiet för kommunens
arbete med handlingsplan och analys i enlighet med överenskommelsen om
psykisk hälsa 2016.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 39 Attestförteckning 2016
Ärendenummer: Sov 108/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
I den kommunala redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska
redovisningen sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig
ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen. I kommunens
attestreglemente, som fastställdes 1989, regleras ansvar och rutiner för den
interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett
helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd utser beslutsattestanter och behörighetsattestanter samt
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fakturaattestant, attestant 1 och attestant 2 med rätt att attestera eller vara
ersättare för dessa för ett år i taget.
Attestförteckningen uppdateras nu för att anpassas efter den nya
organisationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-25
Attestförteckning 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Besluts- och behörighetsattesttanter för 2016 utses enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Programdirektören får i uppdrag att besluta om atteständringar som
föranleds av omorganisation eller personalförändringar under året.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Förändrad maxtaxa
Ärendenummer: Sov 189/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Elisabeth Nordin håller en kort muntlig information om vad den förändrade
höjningen av avgiftstaket för avgift enligt socialtjänstlagen som träder i
kraft 1 juli 2016 innebär.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet. Ärendet tas upp för beredning vid nästa
sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 41 Plan för prestations- och utvecklingsmedel
Ärendenummer: Sov 84/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tilldelats prestationsbaserade medel utifrån
överenskommelsen inom området psykisk ohälsa, 5 180tkr. Det finns också
20

prestationsmedel kvar inom områdena utbyte av trygghetslarm,
digitalisering inom programområdet samt kvalitetsledningssystem och
dessa insatser pågår enligt plan. Vidare avsätter programnämnden varje år
10 000 tkr för utvecklingsarbete inom Social välfärd.
I föreslagen plan anges hur de prestationsbaserade medlen och
utvecklingsmedlen ska användas och fördelas. Planens syfte är att
säkerställa att medlen används för strategiskt arbete, på ett sätt som dels
ligger i linje med intentionerna i överenskommelsen och dels stödjer de
politiskt prioriterade satsningarna.
För år 2016 fördelas medel till olika utvecklingsarbeten inom 4
huvudkategorier: kvalitet, digitalisering, förebyggande och våld i nära
relation. Inom respektive kategori ryms ett antal utvecklingsarbeten som
ligger i linje med intentionerna i överenskommelserna och med de politiskt
prioriterade satsningar som finns i Övergripande strategier och budget för
2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-15
Plan för prestationsbaserade medel och utvecklingsmedel, Sov 84/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Plan för prestationsbaserade medel och utvecklingsmedel fastställs.
2. Programdirektören får i uppdrag att vidta de åtgärder, såsom
konkretisering av uppdrag, som behövs för att planen ska implementeras.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Azita Iranipour (L), Martha Wicklund (V) och Per Folkeson (MP) avstår
från att delta i beslut.

§ 42 Hyresavtal etapp två Trädgårdarna
Ärendenummer: Sov 186/2016
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Den första etappen av Trädgårdarna med 56 lägenheter på vård- och
omsorgsboendet, tillagningskök och restaurang kommer att vara klar
sommaren 2016. Efter diskussion med fastighetsägaren SMEBAB Koppar
AB har även den andra etappen som var tänkt som trygghetsbostäder
omvandlats till vård- och omsorgsboende. Förlaget är att SMEBAB
Koppar AB får uppdraget att bygga den andra etappen med 25 lägenheter
som ska klart under 2017.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Kommunens lokalförsörjningsavdelning får i uppdrag att färdigställa och
teckna hyreskontrakt med hyran 5 020 000 kr per år för etapp 2 av
Trädgårdarna.
2. Den slutgiltiga hyran får under byggtiden öka med max 1% från den
överenskomna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 43 Upphandling av gruppbostad Ägolotten 123
Ärendenummer: Sov 177/2016
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattas av sekretess och kommer att beredas bakom stängda
dörrar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett och beslut fattas på programnämndens nästa
sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 44 Upphandling gruppbostad Undulaten 1
Ärendenummer: Sov 176/2016
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattas av sekretess och kommer att beredas bakom stängda
dörrar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett och beslut fattas på programnämndens nästa
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sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 45 Återrapportering av åtgärdsplan av utskrivningsklara
Ärendenummer: Sov 140/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Information om utvecklingen av antalet utskrivningsklara med
betalningsansvar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 46 Granskning av kommunens kontroll av
assistansersättning LSS
Ärendenummer: Sov 307/2015
Handläggare: Roger Joelsson, Anders Nylén
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
kommunens interna kontroll avseende ekonomiska transaktioner kopplade
till statliga assistansersättningen och personlig assistans enligt LSS samt
kommunens rapporteringsrutiner till Statiska centralbyrån (SCB) och
socialstyrelsen avseende det nationella utjämningssystemet för LSS.
Stadsrevisionen från programnämnd social välfärd om vilka åtgärder
nämnden har för avsikt att vidta utifrån stadsrevisionens påpekande och
revisionsrapporten i övrigt.
Senast den 31 mars 2016 önskar Stadsrevisionen svar från Programnämnd
social välfärd vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-02
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett och beslut fattas på programnämndens nästa
sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 47 Delegationsförteckning 2016
Ärendenummer: Sov 109/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärds delegationsförteckning behöver revideras
för att anpassas till det förändrade nämndreglementet som trädde i kraft
2015.
De ändringar som föreslås är delegationer till medicinskt ansvarig
sjuksköterska och medicinskt ansvarig rehabilitering om anmälan till
socialstyrelsen och beslut att få ta del av patientjournal. Delegation till
biståndshandläggare om beslut om mattjänst och växelvård. I övrigt
föreslås jurist även få delegation på beslut om avslag på begäran om
utlämning av allmän handling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
Yrkande
Ulf Södersten (M) yrkar att nämndsekreterare stryks ur
delegationsförteckningen som delegat på punkt 1.2 om att avslå begäran
om att lämna ut allmän handling.
Rasmus Persson (C) yrkar avslag till Ulf Söderstens (M) ändringsyrkande.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) ställer först Ulf Söderstens (C)
ändringsyrkande om att stryka nämndsekreterare som delegat på punkt 1.2
i delegationsförteckningen och finner att programnämnden beslutar att
avslå ändringsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
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vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att
programnämnden beslutarenligt detta.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
Reservation
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M) och Emelie Jaxell (M) reserverar
sig mot beslutet i förmån för eget yrkande om ändring av delegat på punkt
1.2 i delegationsförteckningen.

§ 48 Reviderade riktlinjer för föreningsutskott
Ärendenummer: Sov 100/2015
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
I samband med att programnämnden fattade beslut om Tillsynsrapport
2015 fick Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över och revidera
riktlinjerna för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd.
Riktlinjerna har nu reviderats för att bli tydligare, enklare att läsa och mer
tillgängliga för föreningarna samt följa kommunens grafiska profil.
Innehållet har justerats på ett fåtal punkter, bland annat vad gäller
återrapportering till föreningsutskott. Ett tillägg om att tillgänglighet ska
tas i beaktande vid prövning har också gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-01
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social
välfärd
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anta reviderade Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom
Social välfärd.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 49 Fyllnadsval Styrgruppen för gränslöst samarbete
Ärendenummer: Sov 188/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Då Susanne Lindholm (KD) entledigats från sitt uppdrag i Programnämnd
social välfärd behöver ett fyllnadsval till styrgruppen för Gränslöst
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samarbete för personer över 65 år göras.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Urban Svensson (KD) väljs till ledamot i styrgruppen för Gränslöst
samarbete för personer över 65 år.

§ 50 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - QvinnoQulan
Ärendenummer: Sov 14/2016
Ärendebeskrivning
QvinnoQulan Örebro ansöker om 159 135 kronor i ettårigt utvecklingsstöd
för det fortsatta arbetet med föreningen vars verksamhet riktar sig mot
kvinnor som har eller haft ett beroende av narkotika, alkohol, läkemedel
eventuellt tillsammans med psykisk ohälsa eller andra utanförskap.
Föreningen arbetar för att växa, få fler medlemmar och nå ut till fler
kvinnor. Mycket av arbetet har skett via nätverk och föreningen har nu nått
till en punkt där de är välkända bland många i Örebro.
Erja Lukkarila, verksamhetsansvarig och ordförande samt Irene Eriksson,
verksamhetsledare, presenterar föreningens verksamhet för utskottet.
Föreningsverksamheten har bestått pyssel, gemensam matlagning,
självhjälpsgrupp och olika andra aktiviteter. Föreningen har 65 medlemmar
och från februari 2015 till årsskiftet hade föreningen 393 besök i lokalen.
Äldre ensamstående kvinnor är en ny målgrupp som sökt sig till
föreningens verksamhet. Den 15 mars kommer QvinnoQulan tillsammans
med NBV att ha en föreläsning om våld i nära relationer. Föreningen är
också medlem i Verdandi och deltar i en del av deras aktiviteter.
Beslutsunderlag
Ansökan
Verksamhetsbeskrivning
Projektbeskrivning
Föreningens mål
Ekonomisk redovisning
Bilaga RFHL
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2015
Resultaträkning 2014
Ekonomisk redogörelse 2015
Revisionsberättelse 2014
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- QvinnoQulan beviljas 150 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.

§ 51 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd Mansforum
Ärendenummer: Sov 364/2015
Ärendebeskrivning
Mansforum ansöker om 300 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för att
möta en utökad målgrupp. Mansforum har fått efterfrågan från
idrottsrörelsen som set våldstendenser och könsnedvärderande beteenden
bland ungdomar. Tanken är att möta denna målgrupp med
gruppberarbetande insatser, ge utbildning till idrottsledare inom
kommunen, uppföljningsträffar och konsultation i enskilda specifika
frågeställningar.
Tillströmningen till verksamheten har ökat stort och Mansforum arbetar
även med terapeutiska samtal som är inkörsporten till att samtala och
behandla våld i nära relationer. Det nuvarande bidraget räcker inte till
mycket mer än hyran och föreningen vill också expandera och gå ut med
information om sin verksamhet. Det bidrag Socialstyrelsen gett för hot och
våld gav möjligt att genomföra terapeutiskt verksamhet. Dessa pengar är
slut, men föreningen kommer att söka nya medel från Socialstyrelsen under
2016.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Verksamhetsberättelse 2014
Årsmötesprotokoll
Ekonomisk redovisning 2014
Stadgar
Kompletterande redogörelse samt budget 2015 och 2016
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Mansforums ansökan om ettårigt utvecklingsstöd avslås.
Föreningsutskottets behandling
Utskottet anser att föreningens verksamhetsberättelse är mycket
knapphändig. Det saknas en redogörelse för de olika verksamheternas
innehåll och omfattning samt statistik. Utskottet anser inte att Mansforums
ansökan handlar om en utveckling av verksamheten utan man önskar mer
bidrag för att täcka bortfall av annat bidrag. Utskotten föreslår därför att
programnämnden avslår Mansforums ansökan om ettårigt utvecklingsstöd.
Martha Wicklund (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
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jäv.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 52 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - KRIS
Ärendenummer: Sov 4/2015
Ärendebeskrivning
KRIS Örebro gjorde en internrevision under 2015 för att vara säkra på att
föreningen kan bedriva sin verksamheten på ett bra sätt. Föreningen har nu
gott om medlemmar och befinner sig i ett stabilt läge där verksamheten kan
utvecklas. Föreningen har varit tvungen att säga upp personal vilket har
kostat föreningen mycket pengar. Föreningen har minskat verksamheten
för att få bättre kontroll.
KRIS ansöker nu om 150 000 kronor i bidrag för att starta upp det sociala
företaget KRIS Bil & Maskinrekond. Syftet är att projektet ska ge killar
och tjejer som har problem att ta sig ut på arbetsmarknaden möjlighet att
visa att de är drogfria och ge anställning och praktik. Målet är att projektet
snart ska ha en egen ekonomi så att de kan gå runt och även bidra till
kamratföreningen. Tanken är att anställa två personer på lönebidrag för att
det ska vara möjligt att nå upp till en nivå där det är möjligt att gå runt med
verksamheten. I kamratföreningen har det varit svårt att ta emot personer
som dömts till samhällstjänst och här finns möjlighet till detta. Föreningen
har ett samarbete med en bilhandlare om bilrekond för bilar som ska till
försäljning.
Beslutsunderlag
Ansökan
Övriga handlingar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- KRIS ansökan om ettårigt utvecklingsstöd för uppstart av socialt
företagande beviljas 75 000 kronor. Resultatet av projektet ska
återredovisas till föreningsutskottet första kvartalet 2017.
Yrkande
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att programnämnden beslutar att
återremittera ärendet till föreningsutskottet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet återremitteras till föreningsutskottet.
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§ 53 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Örebro läns
mansmottagning
Ärendenummer: Sov 481/2015
Ärendebeskrivning
Föreningen Örebro läns mansmottagning driver en mansmottagning
enligt modellen för alternativ till våld (ATV) och ge män som utövar våld
och hot i nära relationer hjälp att bearbeta sin problematik. Föreningen
arbetar också med att utveckla samverkan och samarbeten
med olika instanser som kommer i kontakt med problematiken.
Örebro läns mansmottagning har tidigare finansierat sin verksamhet genom
bidrag från landstinget och med projektmedel från Socialstyrelsen. Region
Örebro län har nyligen beslutat om att ge avslag till föreningens ansökan
om fortsatt bidrag och föreningen saknar nu finansiering.
Örebro läns mansmottagning ansöker om 50 000 kronor från
Programnämnd social välfärd för att täcka föreningens driftskostnader.
Verksamheten i dess nuvarande form har lagts vilande i väntan på att
ansökan om medel till Socialstyrelsen beviljas.
Tar emot klienter för tillfället, men dessa får betala ett arvode då
föreningen inte har medel i kassans och kan erbjuda konstandsfria tjänster.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Ekonomisk plan
Årsmötesprotokoll 2015-01-29
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Ekonomisk rapport 2014
Stadgar
Protokoll Regionstyrelsen Region Örebro län
Information om förändring av Örebro läns mansmottagning
Förslag till beslut
Föreningsutskottet förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Örebro läns mansmottagnings ansökan om ettårigt
utvecklingsstöd för verksamheten avslås.
Föreningsutskottets behandling
Örebro läns mansmottagning har idag inget bidrag från Örebro kommun.
Utskottet konstaterar att Örebro läns mansmottagning har lagt ner
verksamheten i sin nuvarande form från årsskiftet. Föreningen är kvar men
verksamheten är vilande. Mot denna bakgrund anser utskottet att Örebro
läns mansmottagnings ansökan om ettårigt utvecklingsstöd ska avslås.
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Yrkande
Rasmus Persson (C) yrkar att ärendet återremitteras till föreningsutskottet.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att programnämnden beslutar att
återremittera ärendet till föreningsutskottet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet återremitteras till föreningsutskottet.

§ 54 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 mars 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 55 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 16 februari 2016.
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Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut mars 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 56 Återkoppling ekonomi i balans hemvården samt
redogörelse för ej uppnådda effekter
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Muntlig information
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.
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Avslagsyrkande/RESERVATION
2015-12-02

SOCIAL VÄLFÄRD
Ärende NR 16 SoV 107/2016
Justering av ersättningsnivåer valfrihetssystemet
Liberalerna anser det nödvändigt att justera ersättningsnivåerna
utifrån index. Däremot är det av vikt att se hur beräkningen per
timme gått till. Tyvärr har minoritetsstyret lagt en generell besparing
i uppräkningen av ersättningsnivå.
Liberalerna har en egen Välfärdsbudget för 2016 utan några
besparingar.
Liberalerna yrkar därför avslag i ärendet till förmån för egen i
Kommunfullmäktige tidigare lagd budget för 2016.

Om Liberalernas förslag faller i Programnämnd social välfärd
är detta tillika en reservation till förmån för eget yrkande.

Azita Iranipour (L)

Pia Delin (L)

Bifogas
Yrkandet bifogas en sida med av delar ur Liberalernas
välfärdsbudget, området för Socialvälfärd. I punktform
övergripande prioriteringar samt per område;
äldreomsorg, socialtjänst och funktionsnedsatta.
Dessutom återfinns även ramtabell och prioriteringar i siffror.

SOCIAL VÄLFÄRD
Bilaga till yrkande för programplan med budget för SoV 2016. Ärende …. ……./2015
Utdrag ur Liberalernas Välfärdsplan 2016-2018 innehållande budget för 2016.

En välfärd i världsklass - Välfärden ska stötta och lyfta
Om friheten ska gälla alla, behöver vi gemensamt ta ansvar för varandra ibland. Vi kommer ju inte
till världen med samma möjligheter, och förutsättningar kan plötsligt ändras. Med en välfärd i
världsklass ser vi till att varje människa får chans att forma sitt liv.
Varje individ ska under hela sitt liv styra sin tillvaro. Att ha den fulla makten över sin vardag, ska vara
en självklarhet. Samhället ska se till, att du känner dig trygg och att du får det stöd du behöver. För
Folkpartiet Liberalerna går valfrihet och trygghet hand i hand.
Varje kvinna och man ska kunna leva sitt liv efter sin egen tolkning av begreppet "hög livskvalité",
oavsett ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller av andra skäl. Det kräver en
politik, som uppmärksammar dina särskilda behov. Vi måste ha strategier att stötta varje individ och
fylla dennes behov, utan att ta över individens ansvar. Det kräver attitydförändringar, såsom till
exempel att samhället görs tillgängligt för alla. Alla människor har behov av att uppleva frihet.
Liberalernas förslag för att förbättra för de årsrika:
●

Örebro blir en föregångare inom geriatriken.

●

Skapa ett geriatriskt centrum, en äldrevårdscentral, tillsammans med ÖLL/Region.

●

Att varje äldreboendeenhet själv bestämmer över sin verksamhet.

●

Skapa möjlighet till specialistutbildning i geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor.

●

Att alla som arbetar inom demensvården ska ha rätt utbildning.

●

Att medarbetare har goda kunskaper i svenska, eller andra valda språk.

●

Att det ska finns tillagningskök på varje äldreboende.

●

Möjliggöra för nya äldreboendeplatser, både kommunala andra alternativ

● Skapa anpassade träningsmöjligheter för äldre, både inom- och utomhus
● Kommunen ger en hälsopeng till föreningar som aktiverar seniorer.
●

Stärka grundbemanning nattetid på äldreboenden.

●

Värdera äldre medarbetares erfarenheter och kompetenser.

Liberalernas förslag för en bättre socialtjänst:
●

Stärka barnperspektivet och socialtjänstens förutsättningar i den sociala barn- och
ungdomsvården.

●

Fler socialsekreterare i takt med att kommunens invånarantal ökar.

●

Inrätta karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på utredningsenheten.

●

Inrätta en barnpedagog/kurator som arbetar direkt med barn som bevittnat våld i nära
relation.

●

Inrätta ett skyddat boende för våldsutsatta män i samarbete med andra kommuner i
närområdet.

●

Förstärka och kartlägga handläggningsförfarandet när en invid utsatts för våld och förtryck i
hederns namn.

●

Lönepåslag med 2.000 kr för samtliga medarbetare inom socialjouren.

●

Socialsekreterare med flera års erfarenhet ska handlägga barn- och ungdomsärenden.

●

Införa karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på utredningsenheten.

●

Volymökningen ska i första hand användas till fler socialsekreterare i utredningsenheterna
och socialjouren.

Liberalernas förslag för en bättre tillvaro för dem med funktionsnedsättning:
•

Möjliggöra för ytterligare boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar.

•

Säkerheten för personal som arbetar med att besöka särskilda boenden ska förbättras.

•

Medarbetare på LSS-boenden i Örebro Kommun, ska ha arbetsmetoder för att undvika
tvångs- och begränsningsåtgärder.

•

Boendemiljön ska vara anpassad utifrån olika funktionsnedsättningar.

•

Individuella bedömningar ska ske innan man låser gemensamma utrymmen, såsom kylskåp
och garderober.

•

Nattpersonal ska vara i tjänst som vaken och inte sovande.

•

Dagliga verksamheter bör samarbeta med sociala företag för arbetsintegrering.

•

Daglig verksamhet ska vara en tillfällig sysselsättning, som om möjligt ska leda till en
anställning på reguljära arbetsmarknaden eller till studier för framtiden.

Sifferprioriteringar SoV 2016 (tkr)

19 000

Hälsopeng för årsrika

1 000

Kuratorer för äldre

1 000

Socialsekreterare

3 500

Grundbemanning nattetid i omsorgen

8 000

Barnpedagog på CMV

500

Nattpersonal på LSS-boenden

2 000

Karriärtjänster soc.sekr.utredningsenheten

2 500

Socialjour

500

