Sov 16/2015

Protokoll

Programnämnd social välfärd
2015-03-06
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Rasmus Persson (C)
Fisun Yavas (S)
Ulf Södersten (M)
Susanne Lindholm (KD)
Azita Iranipour (FP)
John Johansson (S)
Marie Brorson (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Pell Uno Larsson (S)
Martha Wicklund (V)
Carl-Johan Wase (M)
Helena Ståhl (SD)
Jesper Räftegård (MP)
Tjänstgörande ersättare
Elvy Wennerström (S)
Emelie Jaxell (M)

Ersättare för Victor Silwerfeldt (S)
Ersättare för Johanna Reimfelt (M)

Närvarande ersättare
Britten Uhlin (S)
Urban Boström (KD)
Gunhild Wallin (C)
Richard Lööw (FP)
David Larsson (SD)
Övriga
Isabell Landström Programdirektör
Berit Hjalmarsson Planerare
Anna Pettersson Utredare
Elisabeth Nordin Ekonom
Leif Ekström Upphandlingschef
Liselott Bergqvist Utredare
Anders Nylén Områdeschef
Joel Larsson Nämndadministratör
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Paragraf 16-32

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 17 mars 2015.

Rasmus Persson (C), ordförande

Carl-Johan Wase (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 mars 2015.

§ 16 Utförare Landbotorpsallén
Ärendenummer: Sov 140/2014
Handläggare: Liselott Bergqvist, Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
På grund av sekretess sker endast en muntlig dragning på sammanträdet
bakom stängda dörrar.
Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag, fastställt av nämnd 2014-12-04
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet är berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 17 Uppföljning av härbärget Gnistan
Ärendenummer: Sov 162/2011
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Programnämnd social välfärd har en andra avtalsuppföljning
gjorts hos Gnistan härbärge och stödboende på Bruksgatan i Örebro.
Gnistan har 10 platser att erbjuda nattlogi för män med missbruksoch/eller psykiska problem, kvällsmål och frukost ingår. Stödboendet har
dessutom 10 platser och erbjuder dygnetruntboende där olika stödinsatser
ingår för att vissa mål i en uppgjord planering ska nås. Frukost, lunch och
middag ingår. Plats på stödboendet förutsätter biståndsbeslut. En
individuell plan med angivna mål upprättas för var och en av de boende på
stödboendet. Avtalet gäller perioden 2012-10-01 - 2017-09-30 mellan
kommunen och Frälsningsarmén, Gnistan. Avtalsomfattningen innebär att
Frälsningsarmén åtar sig att för kommunen ansvara för verksamhetsdriften
av härbärge och stödboende i enlighet med avtalet. På Gnistan bedöms
kompetensen som hög då medarbetarna har olika yrkes- och
utbildningsbakgrund och därmed tillgodoser Frälsningsarméns centrala
krav. Det finns inarbetade rutiner på Gnistan. Arbetet som bedrivs i
verksamheten fungerar bra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-08-11
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen om avtalsuppföljningen av Härbärget Gnistan tas till
protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 18 Ansökan om finansiering EKSAM 2015-2018
Ärendenummer: Sov 304/2014
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
EKSAM ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro har inkommit
med en ansökan om ekonomiskt stöd till verksamheten med 1,8 miljoner
kronor per år i tre år, med periodisering maj 2015-april 2016, maj 2016april 2017 samt maj 2017-april 2018.
EKSAM vänder sig till medborgare i Örebro som har behov av ekonomisk
rådgivning. Verksamheten möter särskilt utsatta grupper, t ex personer med
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olika psykiska funktionshinder. Förutom individuellt stöd ordnas
studiecirklar och föreläsningar kring privatekonomi. Efterfrågan på stöd
från EKSAM är stor.
Med en ny ansökan för en ny period, vill föreningen stärka upp den dagliga
bemanningen med mer personal för att kunna ta emot fler besök, minska
väntetiden och arbeta mer förebyggande. Ansökan omfattar kostnader för
tre heltidstjänster, dvs. en utökning från 2,25 heltidstjänster. Syftet med
den önskade utökningen är att kunna möta det ökade behovet av
besökstider och att därmed kunna frigöra tid för utåtriktat förebyggande
arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-11-05
Ansökan
Rapport maj 2014-oktober 2014 med bilaga (budget och utfall)
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
1. Programnämnd social välfärd beviljar EKSAM ideell förening för
ekonomisk samverkan i Örebro 1,5 miljoner kronor per år i tre år, med
periodisering maj 2015-april 2016, maj 2016-april 2017 samt maj 2017april 2018.
2. Uppföljning av det beviljade bidraget ska ske årligen i april månad och i
oktober månad. Vid apriluppföljningen ska EKSAMs verksamhetsstatistik,
verksamhetsberättelse och ekonomiredovisning från föregående år
redovisas.
3. EKSAM ska vid varje uppföljningstillfälle presentera hur arbetet
fortskrider med att hitta andra finansiärer.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att det sökta beloppet på 1,8 miljoner beviljas.
Skriftlig yrkande lämnas.
Proposition
Ordförande Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunledningskontorets förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om ändrat belopp att bevilja.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
1. Programnämnd social välfärd beviljar EKSAM ideell förening för
ekonomisk samverkan i Örebro 1,5 miljoner kronor per år i tre år, med
periodisering maj 2015-april 2016, maj 2016-april 2017 samt maj 2017april 2018.
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2. Uppföljning av det beviljade bidraget ska ske årligen i april månad och i
oktober månad. Vid apriluppföljningen ska EKSAMs verksamhetsstatistik,
verksamhetsberättelse och ekonomiredovisning från föregående år
redovisas.
3. EKSAM ska vid varje uppföljningstillfälle presentera hur arbetet
fortskrider med att hitta andra finansiärer.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 19 Information om upphandlingsregler
Handläggare: Leif Ekström
Ärendebeskrivning
Leif Ekström informerar om upphandling. Olika typer av verksamheter
som kan ligga inom kommunal regi och på externa huvudmän och hur
dessa hanteras.
Nya direktiv om upphandling från EU. Gränsen för direktupphandling har
höjts från 15 % av tröskelvärdet till 28 % av tröskelvärdet. Social välfärd
omfattas inte av EU-rätt.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 20 Årsberättelse 2014
Ärendenummer: Sov 44/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programområde Social välfärd redovisar ett samlat budgetöverskott med
16,2 mnkr. Den totala nettoomslutningen uppgår till 2 555 mnkr, vilket är
ökning med 5,1 procent mot utfall 2013. Intraprenadernas överskott utgör
9,5 mnkr av resultatet. Det överförda resultatet från 2013 var 14,6 mnkr
vilket innebär att intraprenaderna har förbrukat 5,2 mnkr av sitt överskott
2014.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2014, 2015-02-27
Bilaga Indikatorer Sov 2014
Bilaga Sammanställning utvecklingsprojekt 2012-2014
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Bilaga Sovuppdrag ÖSB 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar årsberättelse för 2014.
2. Årsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att fortsätta arbetet med
åtgärdsplaner för de enheter som uppvisar underskott. Arbetet med
omställning och åtgärder för en hemvård med ekonomi i balans enligt plan
behöver intensifieras.
4. Vård- och omsorgsnämnd öster får i uppdrag att arbetet med åtgärdsplan
för intraprenaden hemvårdsenheten Gillet som har ett underskott 2014.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslut.
Reservation
Azita Iranipour (FP), Martha Wicklund (V), Jesper Räftegård (MP), Ulf
Södersten (M), Carl-Johan Wase (M) och Emelie Jaxell (M) reserverar sig
mot beslutet med hänvisning till partiernas egna budgetar 2014.

§ 21 Programplan med budget 2015
Ärendenummer: Sov 41/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Social välfärd har 2015 en budgetram på 2 640 735 tkr. Programområdet
har kompenserats för volymökningar, politiska prioriteringar, löneöversyn
m.m. Ett omprövningskrav på 8 mnkr har fördelats inom programområdet.
I programplanen hanteras effekter av nytt reglemente vilket bland annat
innebär att myndighetsutövningen flyttas från Vård och omsorg samt
Funktionshindrade till programnämnden. Fortsatt utredning pågår inom
verksamheterna kring ytterligare flytt av resurser. Ett arbete ska bedrivas
under året för att utveckla värdebaserade ersättningsmodeller.
Resursfördelningsmodeller ska också utvecklas under 2015 inom bostäder
med särskild service samt vård- och omsorgsboende.
Beslutsunderlag
Programplan med budget 2015, 2015-02-27
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2015 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Direktiv, uppdrag och mål 2015 till driftnämnderna fastställs.
3. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2015 för eget
verkställande uppdrag fastställs vid sammanträdet i april.
4. Indikatorer med målvärden 2015 fastställs. En eventuell revidering och
komplettering av indikatorerna kan göras i samband med delår 1.
5. Indikatorer med målvärden 2015 för myndighetsutövning kompletteras
till senast i delår 2.
6. Vård- och omsorgsnämnderna ges i uppdrag att anpassa hemvården till
gällande ersättningsnivå.
7. Programplan med budget 2015 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Ulf Södersten (M) yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag med
hänvisning till Moderaternas förslag till budget 2015, tidigare inlämnad till
Kommunfullmäktige.
Azita Iranipour (FP) yrkar avslag till beslutspunkt 1-5 i
Kommunledningskontorets förslag till förmån till eget förslag.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag
i förmån för Miljöpartiets förslag till budget 2015, tidigare inlämnad till
Kommunfullmäktige.
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag i
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget 2015, tidigare inlämnad till
Kommunfullmäktige.
Susanne Lindholm (KD) yrkar bifall till Kommunledningskontorets
förslag.
Rasmus Persson (C) yrkar på att göra en justering på sida 13 där HBTperspektivet ska läggas till under rubriken Service på lika villkor.
Proposition
Ordförande Rasmus Persson (C) finner att det finns fem olika förslag till
beslutspunkt 1-5, det vill säga Kommunledningskontorets reviderade
förslag, Ulf Söderstens (M), Azita Iranipours (FP), Jesper Räftegårds (MP)
och Martha Wicklunds (V) respektive yrkande.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets reviderade förslag.
Ordföranden finner att det finns fyra olika förslag till beslutspunkt 6-7, det
vill säga Kommunledningskontorets reviderade förslag, Ulf Söderstens
(M), Jesper Räftegårds (MP) och Martha Wicklunds (V) respektive
yrkande.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets reviderade förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Programplan med budget 2015 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Direktiv, uppdrag och mål 2015 till driftnämnderna fastställs.
3. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2015 för eget
verkställande uppdrag fastställs vid sammanträdet i april.
4. Indikatorer med målvärden 2015 fastställs. En eventuell revidering och
komplettering av indikatorerna kan göras i samband med delår 1.
5. Indikatorer med målvärden 2015 för myndighetsutövning kompletteras
till senast i delår 2.
6. Vård- och omsorgsnämnderna ges i uppdrag att anpassa hemvården till
gällande ersättningsnivå.
7. Programplan med budget 2015 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation
Ulf Södersten (M), Emelie Jaxell (M) och Carl-Johan Wase (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag och lämnar en skriftlig
reservation.
Azita Iranipour (FP) reserverar sig mot beslutspunkterna 1-5 i förmån för
eget förslag och lämnar en skriftlig reservation.
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget
budgetförslag och lämnar en skriftlig reservaton.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget
budgetförslag.

8

§ 22 Justerade ersättningsnivåer LOV
Ärendenummer: Sov 60/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
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.
Ersättningsnivåerna för servicetjänster föreslås bli 321 kr per timme för
ersättning till tätort samt 350 kronor per timme för ersättning till
förort/glesbygd från och med 1 april. Höjningen innehåller dels en
indexuppräkning av gällande ersättningsnivå med 2,2 procent (OPI,
omsorgsprisindex, 2015) dels föreslås en högre premie för ytterområdena
(förort/glesbygd) med 16 kr/tim.
Ersättningsnivåerna för omvårdnadstjänster föreslås bli 384 kr per timme
för ersättning till tätort samt 424 kronor per timme för ersättning till
förort/glesbygd från och med 1 april.
Ersättningarna för tjänster inom daglig verksamhet föreslås följa
uppräkningen enligt OPI med 2,2 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-13
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ersättningsnivån för servicetjänster justeras till 321 kronor per timme för
ersättning tätort och 350 kr per timme för ersättning för förort/glesbygd.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2015. Ersättningen inkluderar
indexuppräkning och uppräkning av ersättningen inom förort/glesbygd
med 16 kr/tim.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster justeras till 384 (kommunal)
samt 387 (extern) kronor per timme för ersättning tätort och 424 kr
(kommunal) samt 430 (extern) kr per timme för ersättning för glesbygd.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2015.
3. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
OPI (omsorgsprisindex) med 2,2 procent. Prisjusteringen gäller från och
med 1 april 2015.
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
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ändamål under Programnämnd social välfärd.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag.
Proposition
Ordförande Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunledningskontorets förslag och Martha Wicklunds (V)
avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Ersättningsnivån för servicetjänster justeras till 321 kronor per timme för
ersättning tätort och 350 kr per timme för ersättning för förort/glesbygd.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2015. Ersättningen inkluderar
indexuppräkning och uppräkning av ersättningen inom förort/glesbygd
med 16 kr/tim.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster justeras till 384 (kommunal)
samt 387 (extern) kronor per timme för ersättning tätort och 424 kr
(kommunal) samt 430 (extern) kr per timme för ersättning för glesbygd.
Prisjusteringen gäller från och med 1 april 2015.
3. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt
OPI (omsorgsprisindex) med 2,2 procent. Prisjusteringen gäller från och
med 1 april 2015.
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.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 23 Svar på remiss- Ändring i lagen (2006:323) om utbyte
av sprutor och kanyler
Ärendenummer: Sov 36/2015
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter till
Socialdepartementet om förslag till ändring i lagen (2006:323) om utbyte
av sprutor och kanyler. Ändringen innebär att bestämmelsen om märkning
av kanyler och sprutor i § 6 avskaffas.
10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-01-23
Remiss, 2014-12-17 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om
utbyte av sprutor och kanyler
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Socialdepartementet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 24 Överenskommelse med Region Örebro län avseende
ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende för personer
med psykisk störning
Ärendenummer: Sov 7/2015
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Samverkansgruppen för hälso-och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och
skolhälsovård, Marit-gruppen, rekommenderar länets kommuner och
landstinget att anta föreslagen överenskommelse om ansvaret för
hemsjukvård i ordinärt boende för personer med psykisk störning.
Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för landstinget
och kommunerna att arbeta enligt en sammanhållen vårdkedja och att
skapa tydlighet i huvudmännens ansvar och uppdrag. Den föreslagna
överenskommelsen ska också harmonisera med den generella
hemsjukvårdsöverenskommelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till Överenskommelse mellan Örebro Läns Landsting och
kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer
med psykisk störning, daterad 2011-03-31
Beslutsunderlag gällande förslag till avtal baserad på förslagen
Överenskommelse mellan Örebro Läns Landsting och kommunerna i
Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk
störning
Protokoll från Marit-gruppen, 2014-12-12
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Överenskommelse mellan Örebro Läns Landsting och kommunerna i
Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk
störning antas.

11

Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 25 Tillsynsrapport Trygghetslarm
Ärendenummer: Sov 209/2014
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har granskat trygghetslarmen, för att
bedöma om kommunen har säkra system och rutiner för driftsäkerhet,
mottagande av larm och hantering vid utryckning. Bedömningen är att
Vård- och omsorgsnämnden (Öster) i allt väsentligt bedriver en
ändamålsenlig verksamhet, även om utvecklingsområden finns.
Stadsrevisionen vill ha svar senast 31 mars från berörda nämnder om vilka
åtgärder som ska vidtas. Ansvaret för den granskade verksamheten ligger
på Vård- och omsorgsnämnd Öster, men Programnämnden har ett
övergripande ansvar för tjänstens kvalitet och framtida utveckling, vilket
avspeglas i förslaget till svar.
Kommunens trygghetslarm behöver under de närmaste åren bytas mot
digitala larm. En förstudie genomfördes hösten 2014. Förstudien belyser
hur utbytet bör gå till och vilken typ av digitala larm kommunen bör byta
till. En utredning pågår nu om hur kommunen ska kunna ta ett
helhetsansvar för datakommunikationen för både digitala trygghetslarm
och andra digitala välfärdstjänster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-06
Trygghetslarm Revisionsrapport - Stadsrevisionens granskning avseende
kommunens trygghetslarm
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Granskningsrapporten besvaras med yttrande enligt tjänsteskrivelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets beslut.
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§ 26 Tillsynsrapport Biståndsbedömning
Ärendenummer: Sov 249/2014
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
biståndshandläggningen inom vård och omsorg. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om biståndshandläggningen för äldre genomförs på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt. Stadsrevisionen bedömer att det finns
brister i dagens myndighetsutövning, främst avseende uppföljning,
riktlinjer och rutiner. Stadsrevisionen vill ha svar senast 31 mars från
Programnämnden och Vård- och omsorgsnämnderna vilka åtgärder
respektive nämnd kommer att vidta med anledning av granskningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-12
Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen Stadsrevisionens granskning avseende biståndshandläggning inom
äldreomsorgen
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Granskningsrapporten besvaras med yttrande enligt tjänsteskrivelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 27 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - RFSL Örebro,
50 000 kronor
Ärendenummer: Sov 80/2015
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
RFSL Örebro ansöker om 50 000 kronor i utvecklingsstöd för perioden
2015-01-01 till 2015-12-31 för verksamhet riktad till hbtq-personer som
flytt sina hemländer på grund av hög risk för förföljelse baserat på
personernas sexualitet.
Syftet är att delfinansiera olika insatser till denna målgrupp och i viss mån
bekosta eventuella resor, kostnader för tolk och sakkunniga.
Ungefär 40 procent av de personer som söker sig till RFSL har ett annat
hemland än Sverige.
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Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Budget 2014
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2013 prel 2014
Ekonomisk redovisning t.o.m. sept 2014
Revisionsberättelse 2013
Årsmötesprotokoll 2014
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- RFSL Örebro beviljas 50 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd med
uppföljning i mars 2016.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag till beslutet med hänvisning till att RFSL
bör kunna använda de medel de har i sina ramar.
Proposition
Ordförande Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga föreningsutskottets förslag och Helena Ståhls (SD)
avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt föreningsutskottets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- RFSL Örebro beviljas 50 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd med
uppföljning i mars 2016.

§ 28 Ansökan om utvecklingsstöd - Hjärt- och lungsjukas
lokalförening i Örebro, 7350 kronor
Ärendenummer: Sov 69/2015
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Örebro ansöker om 7350 kronor i
utvecklingsstöd för att täcka hyran för Bollhallen i Haga där föreningen har
lättgymnastik en gång i veckan.
Föreningen har under många år fått använda lokalen hyresfritt trots att det
finns beslut att ta ut hyra för samtliga av Örebro kommuns lokaler som inte
tillhör skolor. När det under hösten upptäcktes skickades fakturor ut. Hyran
för bollhallen har därför inte tagits med som en post i budgeten när
föreningen gjorde sin ansökan om föreningsbidrag.
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Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Stadgar
Årsmötesprotokoll 2013
Verksamhetsberättelse 2013
Kassarapport 2013
Prel budget 2014-2016
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Örebro beviljas 7350 kronor för att
täcka hyra för bollhallen i Haga. Föreningen uppmanas att söka efter
lämpliga lokaler inom skolan som föreningen kan hyra kostnadsfritt.
Beslut
Programnämndens beslut:
- Enligt föreningsutskottets förslag.

§ 29 Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot våld
Ärendenummer: Sov 346/2014
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har utlyst möjligheten att ansöka om utvecklingsmedel
2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta
kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare.
Kommunen kan endast lämna en ansökan. Ansökan avser både medel för
det kommunövergripande arbetet mot våld i nära relationer och medel för
utvecklingen av socialtjänstens arbete inom samma område med totalt
634600 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-24
Ansökan om utvecklingsmedel arbete mot våld 2015 dnr9.1-43533/2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Örebro kommun ansöker hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för
arbete mot våld i nära relationer under 2015 med totalt 634600 kronor
varav 210000 kronor avser det kommunövergripande arbetet.
Yrkande
Azita Iranipour (FP), Britten Uhlin (S) och John Johansson (S) yrkar bifall
till Kommunledningskontorets förslag.
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Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 30 Stickprov för myndighetsbeslut
Ärendenummer: Sov 102/2015
Handläggare: Anders Nylén
Ärendebeskrivning
Ett stickprov från myndighetskontoret presenterades på nämnden. Ärendet
omfattades av sekretess och presenterades bakom stängda dörrar.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 31 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 46/2015
Ärendebeskrivning
Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp m.fl. sedan
förra sammanträdet anmäls till programnämnden.
Beslutsunderlag
Lista över inkomna skrivelser
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 32 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 47/2015
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av
delegation ska anmälas till nämnden och protokollföras.
Presidium har ägt rum den 26 februari.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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