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1

Paragraf 106-128

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 16 juni 2016.

Rasmus Persson (C), ordförande

Jesper Räftegård (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 juni 2016.

§ 106 Förslag till Idéburet offentligt partnerskap om
Bostad först
Ärendenummer: Sov 220/2016
Handläggare: Liselott Bergqvist, Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade 2012-02-06 att bevilja Verdandi
Örebro krets och Ria Dorkas medel för att driva projektet Bostad först
under perioden 2013-2015. Av Örebro kommuns övergripande strategier
och budget 2015 framgår att Bostad först ska permanentas. 2016-03-03
beslutade programnämnden att förlänga projektperioden till med 2016-09
30. Samtidigt togs beslutet att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att föreslå formerna för ett idéburet offentligt partnerskap med Verdandi
Örebro krets gällande Bostad först.
Överenskommelsen om partnerskap mellan Programnämnd social välfärd
och Verdandi Örebro krets syftar till att gemensamt arbeta för att minska
hemlösheten i Örebro kommun genom att tillgodose behovet hos personer i
akut hemlöshet och att utveckla metoder för individuellt stöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-16
Överenskommelse IOP
Bilaga 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
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programnämnden den 8 september 2016.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Fisun Yavas (S) och Gun Carlestam Lewin deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.

§ 107 Upphandling av härbärgesplatser och
stödboendeplatser
Ärendenummer: Sov 349/2016
Handläggare: Anna Pettersson, Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
Avtalet med Frälsningsarmén Gnistan om verksamhetsdriften av härbärget
och stödboendet löper ut 2017-09-30. En ny upphandling inleds under
hösten 2016 av härbärgesplatser och stödboendeplatser. Beslut om utförare
tas i början av 2017 och nytt avtal väntas gälla från och med 1 oktober
2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämnden den 8 september 2016.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 108 Plan för medel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen
Ärendenummer: Sov 68/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kommunen har rekvirerat medel från Socialstyrelsen avseende ökad
bemanning inom äldreomsorgen. Ärendet avser fördelning av rekvirerade
medel 2016, 27,3 mnkr.
För att finansiera satsningen med ett rehabiliterande arbetssätt föreslås att
stimulansmedel används i arbetet, under 2016 sker detta genom utredning i
hemmet, kognitiva stödteam samt rehabteam. Stimulansmedel används
också för att fortsätta den förstärkning med tillfälligt utökade vård- och
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omsorgsboendeplatser enligt åtgärdsplan för att minska antalet
utskrivningsklara med betalningsansvar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Medel fördelas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Beslut om fördelning av återstående medel görs senast i samband med
delårsrapport med prognos två.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till beslutet.
Johanna Reimfelt (M) yrkar att få lämnat ett särskilt yttrande för
Moderaterna och Liberalerna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Medel fördelas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Beslut om fördelning av återstående medel görs senast i samband med
delårsrapport med prognos två.
3. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Johanna Reimfelt (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Jesper Räftegård (MP) avstår från att delta i beslutet.

§ 109 Delårsrapport med prognos 1 2016
Ärendenummer: Sov 364/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programområde Social välfärd redovisar 2016 ett samlat budgetunderskott
på 42,5 mnkr. Resultatet är en förbättring jämfört med utfall 2015 på
närmare 22,6 mnkr. Intraprenaderna visar ett överskott på 10 mnkr. Den
totala nettokostnaden uppgår till 2 836,7 mnkr. Åtgärdsplaner är lagda i
flera verksamheter och behöver verkställas för att klara arbetet mot en
ekonomi i balans. För Programnämnd social välfärd föreslås pågående
åtgärder formaliseras i form av en handling som nämnden beslutar om i
delår 1.
Den främsta förklaringen till programområdets budgetunderskott finns
inom hemvården i kommunens egenregi. Utvecklingen är dock positiv.
Vård- och omsorgsnämnderna arbetar intensivt med att sänka kostnaderna i
enlighet med beslutad åtgärdsplan. Åtgärder pågår både på kort och lång
sikt. Utfallet visar önskade effekter vilket gör att helårsprognosen för
hemvård bedöms bli ett underskott på 46,9 mnkr inklusive
omställningsbudget. Prognosen motsvarar en förbättring av resultatet med
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22,7 mnkr jämfört med utfall 2015 (38,5 mnkr exklusive
omställningsbudget).
Övriga verksamheter inom social välfärd bedöms klara en ekonomi i
balans. Socialnämnderna har fått stora budgetförstärkningar inför 2016,
varav flera tillfälliga, vilket gör att arbetet med åtgärder och
effektiviseringar måste fortsätta trots att nämnderna bedöms göra överskott
2016. Nämnden för funktionshindrade prognosticerar ett överskott men
behöver också fortsätta arbetet med effektiviseringar. Även
Överförmyndarnämnden bedöms klara en ekonomi i balans.
Programnämnden redovisar ett underskott på ca 13,2 mnkr. Underskottet
finns främst inom ersättningarna för omvårdnads- samt serviceinsatser
inom hemvården. Flertalet åtgärder pågår som bedöms ge effekter under
andra halvåret 2016. Omfattningen av åtgärderna i nuläget svåra att
prognosticera. Inför delår 2 kan en säkrare prognos lämnas. Många riktade
uppdrag pågår på programnämnden där full effekt nås först 2017 vilket
försämrar 2016 års prognos. De generella effektiviseringsuppdragen
uppnås enligt prognos.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programdirektören får i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på
åtgärder till delårsrapport med prognos 2 för att nå en ekonomi i balans för
Programnämndens egen verksamhet.
4. Programnämnden fastställer åtgärdsplan för ekonomi i balans för
Programnämndens egen verksamhet.
5. Programnämnd social välfärd justerar budgetramarna med 5,3 mkr från
Socialnämnd väster till Socialnämnd öster.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programdirektören får i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på
åtgärder till delårsrapport med prognos 2 för att nå en ekonomi i balans för
Programnämndens egen verksamhet.
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4. Programnämnden fastställer åtgärdsplan för ekonomi i balans för
programnämndens egen verksamhet.
5. Programnämnd social välfärd justerar budgetramarna med 5,3 mkr från
Socialnämnd väster till Socialnämnd öster.
Martha Wicklund (V), Josefin Pettersson (SD), Emelie Jaxell (M), Johanna
Reimfelt (M), Azita Iranipour (L) och Pia Delin (L) avstår från att delta i
beslutet.
Jesper Räftegård (MP) deltar inte i beslut på beslutspunkt 3 och 4.

§ 110 Projektdirektiv kognitiva stödteam
Ärendenummer: Sov 245/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
2010 testades en form av demensteam i Tallbacksgruppen Norrby
hemvårdsområde inom projektet Flexibel demensdagvård. Teamet
identifierade och besökte personer med kognitiv svikt/demens i närområdet
och erbjöd aktiviteter enskilt och i grupp. Medarbetarna upplevde att
personerna fick bättre livskvalitet efter en tid i projektet.
Ett pilotprojekt kallat Kognitiva stödteam ska startas för att sedan kunna
skalas upp till ett större format. Idén är bland annat att bilda ett
multiprofessionellt centralt stödteam med hög demenskompetens, som
håller kontakt över tid med den enskilde och anhörig samt guidar genom
vårdkedjan.
Beslutsunderlag
Projektdirektiv - Kognitiva stödteam
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 111 Långsiktig åtgärdsplan för reducering av
utskrivningsklara med betalningsansvar
Ärendenummer: Sov 123/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Våren 2015 fattade programnämnden beslut om ett antal snabba åtgärder
för att få stopp på det ökade problemet med ett stort antal utskrivningsklara
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patienter med betalningsansvar. Dessutom fattades beslut om att utarbeta
en långsiktig åtgärdsplan för att förhindra att samma situation uppstår igen.
Några förslag tillåtgärder har tagits fram. Dessa förslås i möjligaste mån
hanteras i ordinarie styrdokument, befintliga och nya. Dessutom föreslås
att ett nytt signalsystem skapas föra att följa relevanta nyckeltal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18
Tjänsteskrivelse Sov 140/2015 Åtgärdsplan för att reducera antalet
utskrivningsklara med betalningsansvar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Kommunstyrelseförvaltningens myndighetsavdelning ska inom ramen
för uppdraget att utveckla verksamheten, ta fram förslag på kriterier för
beslut om permanent plats på vård- och omsorgsboende.
2. Kommunstyrelseförvaltningens myndighetsavdelning ska inom ramen
för uppdraget utforma och upprätthålla ett fungerande signalsystem,
exempelvis i form av regelbundna rapporter med lämpliga nyckeltal till
programnämnden.
3. Platsprognos utifrån KPB-resultat uppdateras årligen i
programnämndens i lokal- och bostadsplan som en grund för bedömning
av framtida behov av permanenta platser på vård- och omsorgsboende.
Yrkande
Johanna Reimfelt (M) och Azita Iranipour (L) yrkar att kriterierna för
beslut om permanent plats på vård- och omsorgsboende i beslutspunkt
1 ska återkomma för beslut i programnämnden.
Jesper Räftegård (MP) yrkar bifall till Johanna Reimfelts (M) och Azita
Iranipours (L) yrkande.
Rasmus Persson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
på beslutspunkt 1.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det endast finns ett förslag till
beslut till beslutspunkt 2 och 3, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och att programnämnden
beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut på
beslutspunkt 1, det vill säga Rasmus Perssons (C) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Johanna Reimfelt (M)
m.fl. yrkande om att kriterierna för beslut om permanent plats på vård- och
omsorgsboende ska återkomma för beslut i programnämnden. Ordföranden
ställer yrkandena mot varandra och finner att programnämnden beslutar
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enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Kommunstyrelseförvaltningens myndighetsavdelning ska inom ramen
för uppdraget att utveckla verksamheten, ta fram förslag på kriterier för
beslut om permanent plats på vård- och omsorgsboende.
2. Kommunstyrelseförvaltningens myndighetsavdelning ska inom ramen
för uppdraget utforma och upprätthålla ett fungerande signalsystem,
exempelvis i form av regelbundna rapporter med lämpliga nyckeltal till
programnämnden.
3. Platsprognos utifrån KPB-resultat uppdateras årligen i
programnämndens i lokal- och bostadsplan som en grund för bedömning
av framtida behov av permanenta platser på vård- och omsorgsboende.
Reservation
Emelie Jaxell (M), Johanna Reimfelt (M), Azita Iranipour (L), Pia Delin
(L) och Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet på beslutspunkt
1 i förmån för yrkande om att kriterierna för beslut om permanent plats ska
återkomma för beslut i programnämnden.

§ 112 Reviderad riktlinje för ekonomiskt stöd till
seniorbostäder
Ärendenummer: Sov 178/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har sedan 2009 gett ut ett årligt stöd till
fastighetsägare med bostäder för äldre. Syftet med kommunens
ekonomiska stöd är att främja de insatser som skapar trygghet och hög
boendekvalité genom sociala gemenskap och utökad service.
De nuvarande avtalen med huvudmännen löper ut 2016 och nya avtal ska
skrivas från 2017. Med anledning av detta och i enlighet med det uppdrag
programnämnden gav programdirektören vid sammanträdet den 3 mars,
om att säkerställa att den ekonomiska redovisningen från huvudmännen är
ändamålsenlig, har riktlinjerna setts över för att förenklas, förnyas och
förbättras. Villkor och tillvägagångssätt för redovisning har förtydligats
och vissa andra delar har skrivits om för att göra riktlinjen enklare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-18
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Reviderade riktlinjer för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre antas.
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2. Ordföranden får delegation att fatta beslut om fördelningen av det
ekonomiska stödet enligt viktad fördelningsmodell.
3. Programdirektören får i uppdrag att ingå avtal i enlighet med
riktlinjerna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 113 Ej verkställda beslut för SoL och LSS kvartal 1 2016
Ärendenummer: Sov 303/2016
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor Ringgatan ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 35 stycken, ett färre än kvartal 4:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 32 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 1:2016, vilket är nio fler än kvartal
4:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade fem SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 1:2016. Under kvartal 4:2015 var
siffran tre. Nämnden rapporterar 41 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
4:2015, vilket är fyra fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Beslutsunderlag
Rapport för ej verkställda beslut SoL och LSS för kvartal 1 2016
Kvartalsrapport 1
Statistikrapport kvartal 1 2016
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 114 Granskning av säkerställande av en likvärdig vård
och omsorg inom och mellan vård- och omsorgsboenden
Ärendenummer: Sov 192/2016
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har genomfört en granskning i syfte bedöma om
nämnderna säkerställt en likvärdig vård och omsorg dels mellan individer,
dels mellan olika vård- och omsorgboenden. Granskningen avser
Programnämndens samt Vård- och omsorgsnämndernas ansvarsområden.
Granskningen ingår i revisionsplan 2015.
Stadsrevisionen bedömer utifrån granskningen att programnämnden inte i
formell mening säkerställt en likvärdig Vård och omsorg beroende på att:
- Övergripande styrdokument för biståndshandläggning saknas
- Nuvarande modell för resurstilldelning till vård- och omsorgsboende kan
medföra en risk då den inte beaktar individuella behov
- Samma krav på uppföljning av genomförandeplaner ska gälla för
boenden i privat och kommunal drift
- Boenden, oavsett driftsform, ska prioriteras lika gällande
kvalitetsuppföljningar
Utifrån resultatet föreslås programnämnden fatta beslut att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
- Ta fram övergripande dokument för biståndshandläggning
- Se över nuvarande modell för resurstilldelning till vård och
omsorgsboende
- Säkerställa att samma krav gäller för uppföljning av genomförandeplaner
på vård- och omsorgsboende
I och med att programnämnden fattat beslut om en riktlinje för
avtalsuppföljning som fastslår att boenden, oavsett driftsform, ska
prioriteras lika gällande kvalitetsuppföljningar så anses denna punkt
åtgärdad.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-17
Rapport KPMG "Granskning av hur Programnämnden social välfärd samt
kommunens vård och omsorgsnämnder säkerställer en likvärdig vård och
omsorg inom och mellan de vård- och omsorgsboenden som finns i
kommunen."
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar till Stadsrevisionens
antas av Programnämnd social välfärd.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett övergripande
styrdokument för biståndshandläggning.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över nuvarande
modell för resursfördelning till vård- och omsorgsboende i syfte att den
bättre ska beakta individuella behov.
4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att samma
krav på uppföljning av genomförandeplaner på vård- och omsorgsboende
gäller oavsett driftsform.
Yrkande
Jesper Räftegård (MP) yrkar att ett tillägg görs i beslutspunkt 4 så att den
lyder: Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att
samma krav på information i och uppföljning av genomförandeplaner på
vård- och omsorgsboende gäller oavsett driftsform.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag och
att programnämnden beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar till Stadsrevisionens
antas av Programnämnd social välfärd.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett övergripande
styrdokument för biståndshandläggning.
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över nuvarande
modell för resursfördelning till vård- och omsorgsboende i syfte att den
bättre ska beakta individuella behov.
4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att samma
krav på information i och uppföljning av genomförandeplaner på vård- och
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omsorgsboende gäller oavsett driftsform.

§ 115 Lokalprogram för vård- och omsorgsboende i
Karlslund
Ärendenummer: Sov 289/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Örebrobostäder AB (ÖBO) har fått uppdraget att bygga ett nytt vård- och
omsorgsboende med 68 platser i Karlslund. Kommunstyrelsen beviljade ett
igångsättningsbeslut i november 2015. Ett lokalprogram har tagits fram
som beskriver verksamheten vid ett vård- och omsorgsboende, vilka
lokaler som behövs och hur de bör utformas. Programmet redovisar också
kommunens formella krav på lokaler som kommunen ska hyra in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18
Lokalprogram Karlslund, 2016-04-18
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Lokalprogram för nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Karlslund
antas.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 116 Lokalprogram för vård- och omsorgsboende i
Odensbacken
Ärendenummer: Sov 65/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Askenäs är ett av kommunens 23 vård- och omsorgsboenden och ligger i
Odensbacken På området där Askenäs ligger finns flera fastigheter med
olika kommunala verksamheter och ÖBO som är fastighetsägare har
bostäder för seniorer.
För ett par år sedan uppmärksammades behov av ombyggnad, renovering
och ett förstärkt brandskydd i den del av fastigheterna som inrymmer vårdoch omsorgsboende och tillagningskök. Tillsammans med ÖBO har
kommunens lokalförsörjningsavdelning utrett olika möjligheter för
ombyggnad och renovering av de delarna.
Det som förordades och som också beslutades var att ett nytt vård- och
omsorgsboende ska byggas i anslutning till vårdcentralen i Odensbacken
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och att verksamhetslokaler för hemvård och dagvård också inryms där.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18
Lokalprogram Askenäs, 2016-04-18
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Lokalprogram för nybyggnation av vård- och omsorgsboende och lokaler
för hemvård och dagverksamhet i Odensbacken antas.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 117 Beslut om utförare av gruppbostad Undulaten 1
Ärendenummer: Sov 176/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) är
inte statisk. Det förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om
eller önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den lokal- och bostadsplan som programnämnden
antog under 2013 är att det, utöver andra lösningar för att få till stånd fler
bostäder, också krävs att ett antal gruppbostäder nyproduceras. Det för att
klara de nya beslut som förväntas och för att kunna erbjuda brukare med
extern placering boende i hemkommunen.
Programnämnd social välfärd har tidigare beslutat om ett
förfrågningsunderlag avseende upphandling av samarbetspartner för
uppförande av en gruppbostad med sex lägenheter i Lindhult.
Förfrågningsunderlaget har hämtats ut av 31 intressenter. Sista anbudsdag i
upphandlingen var 2016-05-16 och anbuden öppnades 2016-05-17
Anbud hade då inkommit från
- Botrygg I Örebro AB
- Norrländska Gruppbostäder AB
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar anbud om samarbetspartner inför
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nybyggnation av en gruppbostad med sex lägenheter i Lindhult från
Botrygg i Örebro AB.
2. Programdirektören för Programnämnd social välfärd ges delegation att
teckna samarbetsavtal med Botrygg i Örebro AB.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 118 Beslut om utförare av gruppbostad Ägolotten 123
Ärendenummer: Sov 177/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) är
inte statisk. Det förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om
eller önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den lokal- och bostadsplan som programnämnden
antog under 2013 är att det, utöver andra lösningar för att få till stånd fler
bostäder, också krävs att ett antal gruppbostäder nyproduceras. Det för att
klara de nya beslut som förväntas och för att kunna erbjuda brukare med
extern placering boende i hemkommunen.
Programnämnd social välfärd har tidigare beslutat om ett förfrågnings
underlag avseende upphandling av samarbetspartner för uppförande av en
gruppbostad med sex lägenheter i Lillån.
Förfrågningsunderlaget har hämtats ut av 40 intressenter. Sista anbudsdag i
upphandlingen var 2016-05-16 och anbuden öppnades 2016-05-17
Anbud hade då inkommit från
- Botrygg I Örebro AB
- Norrländska Gruppbostäder AB
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-06-01
Upphandlingsprotokoll
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar anbud om samarbetspartner inför
nybyggnation av en gruppbostad med sex lägenheter i Lillån från Botrygg i
Örebro AB.
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2. Programdirektören för Programnämnd social välfärd ges delegation att
teckna samarbetsavtal med Botrygg i Örebro AB.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 119 Svar på remiss Effektiv vård (SOU 2016:2)
Ärendenummer: Sov 194/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett Örebro kommun möjlighet att inkomma med
synpunkter på slutbetänkandet
E
grepp om hur resursutnyttjandet inom hälso- och sjukvården kan bli
effektivare. Tyngdpunkten är på hur patientflödet mellan slutenvården och
primärvården kan effektiviseras där kommunens ansvar för multisjuka och
äldre personer med omfattande stöd.
Utredningen föreslår en rad lagförslag ibland annat hälso- och
sjukvårdslagen, patient lagen och socialtjänstlagen för att genomföra
förändringarna. Kommunen ställer sig bakom utredningens huvudförslag
om att vården i ska organiseras så nära patienterna som möjligt och delas
upp i en allmän och riktad primärvård där kommunen har en viktig roll i
den riktade öppna vården.
Ett viktigt ställningstagande är på vilken nivå samverkan kommer att ske
och vilket ansvar kommunen ska ta för den öppna vården.
Kommunen ställer sig positiv till förslaget i stort, men avvisar utredningens
förslag i vissa delar vilka redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-03
Effektiv vård (SOU 2016:2)
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Remissvaret antas och överlämnas till Socialdepartementet.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
15

§ 120 Tackkväll för frivilligarbetare 2017
Ärendenummer: Sov 369/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Kommunens återkommande tackkväll för de personer som på olika sätt
engagerar sig inom det sociala området och på så sätt bidrar till att göra
samhället lite varmare, vänligare och bättre, är planerad att genomföras
under 2017. Syftet med festen är att tacka, uppmuntra, bekräfta och lyfta
fram frivilligarbetare och föreningar. Genom att bjuda på en kväll med god
mat och underhållning vill kommunen tacka för de insatser som görs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tackkväll 2017 för frivilligarbetare och uppdragstagare inom det sociala
området anordnas under 2017 till ett maximalt belopp på 700 000 kronor.
2. Medel avsätts ur programnämnd Social välfärds budget 2017.
3. Programdirektören ansvarar för festkvällens genomförande innehållande
underhållning, mat och lokal.
4. Programdirektören ansvarar för att en upphandling av frivilligfesten
genomförs.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 121 Justering av delegationsförteckning
Ärendenummer: Sov 109/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Delegationen kring överklagan skiljer sig mellan olika typer av ärenden
och handläggare, om det gäller LSS eller SoL. För att skapa en
samstämmighet kring hur överklaganden ska hanteras inom
myndighetsavdelningen har därför avsnitt 8 i den tidigare
delegationsförteckningen tagits bort och ersatts av avsnitt 9, tidigare avsnitt
10. Kommunjurist och ordföranden har även lagts till som delegat för
yttranden och överklagan till förvaltningsrätt och kammarrätt.
Ersättande delegat för 6.15, 7.18 och 8.11 som gäller externa placeringar
har ändrats från programdirektör till chef för myndighetsavdelningen.
Beslutsunderlag
Delegationsförteckning, 2016-06-02
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad delegationsförteckning för programnämnd social välfärd antas.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 122 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - X-CONS Deaf
50 000 kronor
Ärendenummer: Sov 295/2016
Ärendebeskrivning
X-CONS Deaf ansöker om ettårigt utvecklingsstöd för att driva
föreningens verksamhet under 2016 till dess att föreningen har möjlighet
att gå in i ett treårigt föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Bokslut 2015
Budget
Revisionsberättelse
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Årsmötesprotokoll
Förslag till beslut
Föreningsutskottet förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen X-CONS DEAF beviljas 30 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för 2016.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet bokar en ny träff med X-CONS DEAF för dialog om
föreningens utveckling eftersom det inte var möjligt att boka tolk till
föreningsutskottets sammanträde den 27 maj.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 123 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Föreningen
Solidaritet 100 480 kronor
Ärendenummer: Sov 140/2016
Ärendebeskrivning
Föreningen Solidaritet som arbetar med integration och mångfald ansöker
om 100 480 kronor i utvecklingsbidrag.
Föreningsutskottet träffade vid sitt sammanträde i april Khadouj Elabrichi,
föreningens ordförande, som berättade om föreningens verksamhet. Den
består till största del av undervisning i svenska till kvinnor, men bedriver
även en rad andra aktiviteter som studiecirklar om kvinnohälsa, kurs om
föräldraskap och anknytning, textilslöjd, bokcirkel och teaterprojekt.
Beslutsunderlag
Ansökan
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2015
Ekonomisk redovisning 2015
Stadgar
Kompletterande e-post med budget
Verksamhetsbeskrivning
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Solidaritet beviljas 40 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet tycker att verksamheten har stor betydelse för att skapa
möjligheter för medborgare till utbildning och integration i det svenska
samhället. Verksamheten kan inte enligt Vuxam ses som en
arbetsmarknadsinsats. För att se över föreningens långsiktiga samarbete
med Örebro kommun tas kontakt med Partnerskap Örebro.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 124 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Dövas
förening i Örebro 64 000 kronor
Ärendenummer: Sov 352/2016
Ärendebeskrivning
Dövas förening i Örebro ansöker om 64 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för projektet Å-kul som riktar sig till teckenspråkiga vuxna
med utvecklingsstörning och autismspektrum samt för elever som går på
Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade.
Föreningen fick under 2013 och 2014 30 000 kronor i utvecklingsstöd och
2015 35 000 kronor för att driva projektet.
Beslutsunderlag
Ansökan
Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Resultatrapport 2015 med noter
Balansrapport 2015
Stadgar
Revisionsberättelse
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Dövas förening i Örebro beviljas 35 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd
för projektet Å-kul.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 125 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd Alzheimersföreningen
Ärendenummer: Sov 376/2016
Ärendebeskrivning
Alzheimersföreningen har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd
för att kunna genomföra och uppmärksamma demenssjukdomar som är ett
växande hälsoproblem i takt med att vi får allt fler äldre i befolkningen i
samband med föreningens 25 års jubileum i Örebro län. Föreningen har
även sökt bidrag från Region Örebro län.
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Beslutsunderlag
Ansökan
Bokslutsrapport
Verksamhetsberättelse
Redogörelse för utvecklingsstöd
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Alzheimersföreningen beviljas 10 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd
för genomförande av arrangemanget.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet tycker att demenssjukdomar är ett angeläget ämne att
uppmärksamma då vi i kommunen har många drabbade och deras
anhöriga. Föreningen ombeds att inkomma med kompletterande handlingar
till ansökan.
Gun Carlestam Lewin (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 126 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.
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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§ 127 Viktiga datum för programnämnden
Ärendebeskrivning
- Invigning av Trädgårdarna den 27 september klockan 13:00
- Studiebesök i Linköping den 30 september
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.

§ 128 Information från programdirektören
Ärendenummer: Sov 103/2016
Ärendebeskrivning
Örebro kommun ska arbeta fram en överenskommelse tillsammans med
regionen utifrån det lagförslag som presenteras i remissen Effektiv
vård. Hittills har ett samarbete har inletts och en utredare kommer att
tillsättas för att ta fram en överenskommelse till den nya
betalningsansvarslagen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

21

Datum: 2016-06-02
Programnämnd Social Välfärd

Särskilt yttrande
Sov 68/2016

§108 Plan för medel för ökad
bemanning inom äldreomsorgen
Vi i Vänsterpartiet är positiva till att man ökar
bemanningen inom äldreomsorgen och ställer oss
bakom beslutet. På det nationella planet har
Vänsterpartiet varit pådrivande i förhandlingarna för att
få till den här satsningen och det är bra att kommunen
tar del av resurserna.
Däremot hade vi haft andra prioriteringar. Utöver att vi
i vår budget prioriterar en generellt ökad bemanning
inom välfärdsområdet, så hade vi gärna sett att de här
extra resurserna också hade gått till att öka
nattbemanningen. Vi anser att nattbemanningen inom
äldreomsorgen i Örebro kommun är för låg. För oss är
det väldigt viktigt att alla äldre kan känna sig trygga
med att man alltid kan få det stöd och den omsorg man
har rätt till, under dygnets alla timmar.
Martha Wicklund
Vänsterpartiet

1

v~moderaterna

I.

Liberalerna

Särskilt yttrande

Ärende 7
Ärendenummer:Sov 68/2016

Programnämnd social välfärd
Örebro kommun

"Plan för medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen"

2016-06-02

Nej till dubbelbeläggning för våra äldre

Nya moderaterna och Liberalerna ställer sig positiva till Örebro kommuns förslag på
användning av stimulansmedel. Det är viktigt att kommunen satsar på förebyggande
insatser och ett rehabiliterande arbetssätt så som utredning i hemmet, kognitiva
stödteam samt rehabteam. Därför yrkar vi bifall till beslutsförslaget.
Men vi vill lämna ett särskilt yttrande med följande synpunkter.
Vi är skyldiga de äldre mycket. Det är de som byggt upp våit välstånd och vår välfärd.
Våra äldre förtjänar och har rätt till en god ålderdom och en värdig äldreomsorg.
Att dubbel belägga vårdplatser är inte en värdig lösning för våra äldre. Det är en följd av
de stora nedskärningar som minoritetsstyret S, C och KD genomfört på programområdet
Social Välfärd.

ternas grupp i nämnden och Liberaler:
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