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Programnämnd social välfärd
2016-03-31
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Rasmus Persson (C)
Fisun Yavas (S)
Urban Svensson (KD)
Azita Iranipour (L)
John Johansson (S)
Marie Brorson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Pell Uno Larsson (S)
Martha Wicklund (V)
Johanna Reimfelt (M)
Carl-Johan Wase (M)
Josefin Pettersson (SD)
Jesper Räftegård (MP)
Tjänstgörande ersättare
Britten Uhlin (S)
Emelie Jaxell (M)
Pia Delin (L)
Terés Björndal (SD)

§§ 57-70, §§ 74-81

Deltar ej på grund av jäv i § 75
§§ 57-64

Ersätter Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Ersätter Ulf Södersten (M)
Ersätter Azita Iranipour (L) §§ 71-73. Ersätter Johanna
Reimfelt (M) § 75
Ersätter Josefin Pettersson (SD) §§ 65-81

Närvarande ersättare
Elvy Wennerström (S)
Gunhild Wallin (C)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren
Liselott Bergqvist Utredare
Urban Svensson Verksamhetschef
Cedric Andersson Enhetschef
Lena Ljungsten Upphandlare
Lena-Maria Enander Enhetschef
Jan Sundelius Planerare
Carina Carlsson Planerare
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Roger Joelsson Planerare
Elisabeth Nordin Ekonom
Rolf Jonsson Ekonom

Paragraf 57-81

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 12 april 2016.

Rasmus Persson (C), ordförande

Emelie Jaxell (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 12 april 2016.

§ 57 Svar på granskningsrapport individ- och
familjeomsorgen
Ärendenummer: Sov 183/2015
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning. Vid
granskningen har stadsrevisionen biträtts av KPMG. Syftet med
granskningen har varit att bedöma individ- och familjeomsorgens (IFO:s)
proaktiva arbete för barn och unga i riskzonen samt för vuxna som har ett
beteende som gör dem till en fara för sig själv eller andra.
En bedömning har gjorts att det finns tillfredställande rutiner och resurser
för att hantera inkommande anmälningar och mottagning av ärenden. Dock
sker inte dokumentation av ärenden på ett tillfredställande sätt.
Stadsrevisionen har kommit fram till att nämndernas internkontroll kunde
utvecklas genom att man årligen utför stickprovskontroller inom flera
nämnda områden. Det handlar om överföring av nya ärenden, slutförda
utredningar och att det finns skriftliga utredningar i ärenden. Uppföljningar
inom öppenvårdsärenden och externa insatser, vårdplaner och
genomförandeplaner är andra viktiga områden för nämnderna att följa upp.
Granskningen avser verksamhet och handläggningsrutiner och
programnämnden bedömer att socialnämndernas förbättringsåtgärder som
2

de redogör för i sina svar till stadsrevisionen som relevanta och som
kommer kunna leda till förbättringar. Programnämnden ställer sig därmed
bakom socialnämndernas svar. Programnämnden vill ha återkoppling från
socialnämnderna hur arbetet fortskrider med de åtgärder socialnämnderna
uppger att de ska göra senast september 2016.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionen i Örebro kommun, revisionsrapport, Granskning av
individ- och familjeomsorgens (IFO:s) proaktiva arbete för barn och unga i
riskzonen samt för vuxna som har ett beteende som gör dem till en fara för
sig själv eller andra, 2016-01-19.
Svar på revisionsrapport från socialnämnd öster, Sö 152/2015, 2016-02-25.
Svar på revisionsrapport från socialnämnd väster, Sv 143/2015, 2016-02
25.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Stadsrevisionen i Örebro kommun.
2. Socialnämnderna får i uppdrag att återkoppla till programnämnden hur
arbetet fortskrider med de åtgärder socialnämnderna uppger att de ska göra
senast september 2016.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Azita Iranipour (L) yrkar att ärendet återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) ställer först Azita Iranipours (L) yrkande
om återremiss under proposition och finner att programnämnden beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att programnämnden
beslutar enligt det.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Stadsrevisionen i Örebro kommun.
2. Socialnämnderna får i uppdrag att återkoppla till programnämnden hur
arbetet fortskrider med de åtgärder socialnämnderna uppger att de ska göra
senast september 2016.
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3. Beslutet justeras omedelbart.
4. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Azita Iranipour (L) reserverar sig skriftligt mot programnämndens beslut.

§ 58 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2015
Ärendenummer: Sov 505/2015
Handläggare: Cedric Andersson, Urban Svensson
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 36 stycken, tre fler än kvartal 3:2015. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Totalt rapporterar socialnämnderna 23 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2015, vilket är två fler än kvartal
3:2015.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade tre SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 4:2015. Under kvartal 3:2015 var
siffran nio. Nämnden rapporterar 43 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
4:2015, vilket är fyra fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Beslutsunderlag
Statistikrapport kvartal 4 2015
Statistik samtliga nämnder kvartal 4 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 59 Återkoppling ekonomi i balans hemvården samt
redogörelse för ej uppnådda effekter
Ärendenummer: Sov 239/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Muntlig information om det ekonomiska läget inom hemvården.
Kommunens hemvård har gått med stora underskott under senaste året och
går nu igenom en omorganisering för att sänka kostnaderna. Det finns en
mängd olika variabler, däribland antalet vård- och omsorgsboenden där
Örebro ligger lågt i jämförelse med andra likvärdiga kommuner.
En orsak till att det inte blivit resultat under hösten är att det varit svårt att
visualisera statistik löpande. Det har förändrats och går nu att följa mer
detaljerat.
Omställning
- Förändrade scheman är genomförda och det pågår en översyn av lokaler.
Restiden är kostnadsdrivande och förvaltningen ser över möjligheterna att
använda satelitlokaler för att förkorta dem.
- Det sker också en översyn av nattorganisationen.
- Det pågår en diskussion med Vuxam för att hitta en serviceorganisation.
- Välfärdsteknik är ett område där Örebro ligger efter och göra framsteg
inom för att effektivisera och förbättra vården.
För att säkerställa att medarbetarna får information om omställningen
besöker områdescheferna Camilla Andersson och Karin Östgren
enhetscheferna inom hemvården och samtliga enheters APT för att lyssna
och samla in synpunkter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 60 Upphandling av gruppbostad Ägolotten 123
Ärendenummer: Sov 177/2016
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL)
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 2015 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.
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av Programnämnd social
välfärd tagit fram förslag på förfrågningsunderlag avseende upphandling av
samarbetspartner för uppförande av en gruppbostad med sex lägenheter i
Lillån.
Förfrågningsunderlaget har utarbetats av en arbetsgrupp med deltagare från
upphandlingsenheten, lokalförsörjningsavdelningen, förvaltningskontor
Ringgatan och mark och exploatering.
Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor, 2016-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar det föreslagna
förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 61 Upphandling gruppbostad Undulaten 1
Ärendenummer: Sov 176/2016
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL)
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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 2015 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.
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av Programnämnd social
välfärd tagit fram förslag på förfrågningsunderlag avseende upphandling av
samarbetspartner för uppförande av en gruppbostad med sex lägenheter i
Södra Lindhult.
Förfrågningsunderlaget har utarbetats av en arbetsgrupp med deltagare från
upphandlingsenheten, lokalförsörjningsavdelningen, förvaltningskontor
Ringgatan och mark och exploatering.
Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor, 2016-02-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar det föreslagna
förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 62 Avtal om utförande för uppförande av gruppbostad i
Mosås - del av Törsjö 3:67
Ärendenummer: Sov 53/2015
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 våren 2015 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.
Örebro kommun har genom upphandling enligt LOU utsett en
samarbetspartner, Botrygg Förvaltningsfastigheter AB, för uppförande och
ägande av en gruppbostad med sex lägenheter i Mosås (del av Törsjö 3:6).
Målet har varit att genom samverkan nå ett genomförbart projekt som
håller sig inom beställarens budget.
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Örebro kommun och Botrygg Förvaltningsfastigheter AB är nu överens om
att projektet ska fullföljas och att avtal om utförande, tillika hyreskontrakt
ska upprättas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-03-08
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Kommunens lokalförsörjningsavdelning får i uppdrag att färdigställa och
teckna hyreskontrakt med hyran 1 145 700 kr per år för ny grupp bostad i
Mosås.
2. Den slutgiltiga hyran får under byggtiden öka med max 1% från den
överenskomna.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 63 Återrapportering av åtgärdsplan av utskrivningsklara
Ärendenummer: Sov 140/2015
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Kort muntlig information. Den fortsatta positiva utvecklingen med
utskrivningsklara fortsätter och i dagsläget finns det inte personer med
betalningsansvar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 64 Kunskapsöversikt och rapport om arbete mot
våldsbejakande extremism
Ärendenummer: Sov 312/2015
Handläggare: Lena-Maria Enander
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade i september 2015 om att bevilja
Socialförvaltningen medel för en projekttjänst som samordnare mot
våldsbejakande extremism som finansierades från programnämndens
utvecklingsmedel för området förebyggande, barn och unga. Resultatet
från projekttjänsten skulle redovisas för programnämnden under 2016.
Som ett led i arbetet har Socialförvaltningen tagit fram en
kunskapsöversikt och rapport om arbetet mot våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag
Rapport, 2015-12-02
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 65 Anhörig- och objektsanställningar i hemvården
Ärendenummer: Sov 139/2016
Handläggare: Jan Sundelius, Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att genom en utredning
ge rekommendation om anhörig- och objektsanställningar ska begränsas
eller tas bort.
I Örebro kommuns hemvård har det inte funnits något förbud att anställa
anhöriga. Däremot har praxis varit att inte anställa en anhörig som utför
hemtjänstinsatser enbart hos en person, så kallad objektsanställning. Sedan
valfrihetssystem för omvårdnad infördes 2014 har anhöriganställningar,
ofta i objektsform, blivit ett sätt för utförare att lösa personers behov att få
hemtjänst. Inte minst när det gäller språkliga och kulturella behov.
Utredningen stärker bilden av att anhöriganställningar har flera negativa
konsekvenser för vården och omsorgen och att de överväger de eventuella
fördelar anhöriganställningar för med sig för den enskilde och dennes
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anhöriga.
Beslutsunderlag
Rapport anhöriganställningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästkommande möte.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 66 Ändringar i förfrågningsunderlag LOV
Ärendenummer: Sov 106/2016
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har fyra separata förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem. I de förfrågningsunderlag som tagits fram anges de krav
som ska gälla för utförarna av den aktuella tjänsten samt vilken ersättning
som ska ges. Kraven i förfrågningsunderlagen läggs sedan med i det avtal
som tecknas med utföraren. En årlig revision av förfrågningsunderlagen
och tillika avtalen sker med anledning av uppräkning av ersättning.
Därutöver har Örebro kommun möjlighet att revidera
förfrågningsunderlaget ytterligare en gång per år.
Förfrågningsunderlagen ska följa samma struktur och gälla samma
områden i så stor utsträckning som möjligt, för att underlätta i
ansökningsförfarandet.
De ändringar som föreslås är förtydliganden utifrån beslut som fattats
nationellt och i kommunen samt förändringar av redaktionell karaktär.
- Hänvisning till ny författning om basal hygien i vård och omsorg
- Förtydligande med anledning av att mobil tidsregistrering införs.
- Jämställdhetsperspektivet förtydligas ur kundperspektiv
- Hänvisning till beslut taget om Utredning i hemmet
- Förtydligande att Anhöriganställning inte får förekomma
Utförarna ska informeras om förändringarna för att kunna acceptera
villkoren eller säga upp avtalet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästkommande möte.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 67 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 Programnämnd social välfärd:
- Anta Riktlinje för avtalsuppföljning av konkurrensutsatt verksamhet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 68 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.
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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
verksamhet som är konkurrensutsatt genom LOV eller LOU.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-02-02
Överenskommelse med kommunal verksamhet - Omvårdnad
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Anta överenskommelsen gällande omvårdnad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utforma liknande
överenskommelser för konkurrensutsatt verksamhet inom förvaltningarna
för Funktionshindrade och Vård och omsorg.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklunds
(V) yrkande om avslag till det samma.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Anta överenskommelsen gällande omvårdnad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utforma liknande
överenskommelser för konkurrensutsatt verksamhet inom förvaltningarna
för Funktionshindrade och Vård och omsorg.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot programnämndens beslut.
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§ 69 Granskning av kommunens kontroll av
assistansersättning LSS
Ärendenummer: Sov 307/2015
Handläggare: Roger Joelsson
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
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att dokumentera rutinerna
kring inrapporteringen till Socialstyrelsen av antalet verkställda beslut
enligt LSS, avser underlag till kommunala kostnadsutjämningssystemet.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en rutin för att
säkerhetsställa att alla LSS-beslut finns registrerade i verksamhetssystemet
samt alla avslutade ärenden också avslutas i verksamhetssystemet.
3. Rapporten tas till protokollet
4. Anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som svar på
Stadsrevisionens begäran om åtgärder.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
6. Myndighetsutskottet får i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag på hur kommunen kan förändra sina rutiner för att säkerställa
kvalitén för anhöriganställningar inom lss.
Yrkande
Rasmus Persson (C) yrkar tillägg till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut enligt följande: Myndighetsutskottet får i uppdrag att
återkomma till nämnden med förslag på hur kommunen kan förändra sina
rutiner för att säkerställa kvalitén för anhöriganställningar inom LSS.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag till
beslut.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att dokumentera rutinerna
kring inrapporteringen till Socialstyrelsen av antalet verkställda beslut
enligt LSS, avser underlag till kommunala kostnadsutjämningssystemet.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en rutin för att
säkerhetsställa att alla LSS-beslut finns registrerade i verksamhetssystemet
samt alla avslutade ärenden också avslutas i verksamhetssystemet.
3. Rapporten tas till protokollet
4. Anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som svar på
Stadsrevisionens begäran om åtgärder.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
6. Myndighetsutskottet får i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag på hur kommunen kan förändra sina rutiner för att säkerställa
kvalitén för anhöriganställningar inom LSS.

§ 70 Höjning av takbeloppet för hemtjänst och boende
Ärendenummer: Sov 189/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Ärendet avser höjning från och med 1 juli 2016 av maxavgiften i vård- och
omsorgstaxan enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§. Ärendet avser
även höjning av maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan
biståndsbeslut. För 2016 innebär det en ökning för den enskilde med
maximalt 220 kr per månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-03-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästkommande möte.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 71 IT-investeringsprogram 2017-2020
Ärendenummer: Sov 222/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Muntlig genomgång av aktuella IT-investeringar för programområdet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästkommande möte.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 72 Investeringsprogram och lokalförsörjningsplan 2017
2020
Ärendenummer: Sov 223/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Genomgång av utvecklingen av behoven för lokalförsörjningen inom
programområdet och de nybyggnationer som ligger i planeringen de
närmaste åren.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästkommande möte.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 73 Ombudgeteringar och tilläggsanslag april 2016
Ärendenummer: Sov 240/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för nämndernas kompensationer för
kostnadsökningar 2016 avseende index samt ombudgeteringar enligt
förslag till beslut i Kommunstyrelsen (Ks 204/2016). Programområdet
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kompenseras med 13,8 mnkr för årliga prisökningar.
Dessutom fördelas det av Kommunstyrelsen beslutade överförda resultatet
från drift samt investeringsanslag 2015 (Ks 205/2016).
Resultatöverföringen har skett i enlighet med de regler som
kommunstyrelsen beslutat om, dvs. det ekonomiska resultatet har prövats
mot uppnådd måluppfyllelse. Enligt reglerna kan maximalt 20 procent av
överskott och 10 procent av underskott föras över. För programområdet
överförs 15,5 mnkr till 2016 av nämndernas inklusive intraprenadernas
resultat 2015.
15,3 mnkr av anslag för investeringar 2015 överförs till 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-03-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Fördelad budget per driftsnämnd fastställs enligt bifogat underlag i
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Jesper Räftegård (MP), Martha Wicklund (V), Emelie Jaxell (M), Johanna
Reimfeldt (M), Carl-Johan Wase (M) och Pia Delin (L) deltar inte i
beslutet.

§ 74 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Balans Örebro
Ärendenummer: Sov 243/2016
Ärendebeskrivning
Föreningen Balans Örebro ansöker om 246 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för sin verksamhet. Föreningen är till för personer som
drabbats av affektiva sjukdomar och deras anhöriga.
Föreningen har idag en styrelse bestående av tioledamöter och två
suppleanter samt har 32 medlemmar. Målsättningen är att under 2016 nå
50 medlemmar. Antalet deltagare i föreningens aktiviteter är betydligt fler
än medlemmarna. Ordföranden sitter även med som styrelseledamot i
riksföreningen Balans.
Föreningen har inte bidrag från Region Örebro län än, men kommer söka
bidrag från dem till hösten 2016 för verksamheten utanför Örebro
kommun. Föreningen har goda kontakter med Studieförbundet
Vuxenskolan och har möjligheter att låna lokaler, material och har
samarbete kring studiecirklar och föreläsningar. Ordföranden sitter även
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med som styrelseledamot i riksföreningen Balans.
Föreningen skulle behöva en anställd för att hantera alla kontakter och med
myndigheter och delta i olika brukarråd.
Beslutsunderlag
Ansökan
Årsmötesprotokoll
Protokoll konstituerande möte
Verksamhetsberättelse 2015
Ekonomisk redovisning 2015
Stadgar
Redogörelse
Revisionsberättelse
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Balans Örebro beviljas 30 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.
Terés Björndahl (SD) deltar inte i beslutet.

§ 75 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Teater Vita
Svanen
Ärendenummer: Sov 204/2016
Ärendebeskrivning
Föreningen Teater Vita Svanen ansöker om 112 000 kronor för att fortsätta
sin verksamhet. Teatergruppen består av personer med
funktionsnedsättningar och riktar framförallt sina föreställningar till vårdoch omsorgsboenden.
Föreningen är nu tre år till hösten. Föreningen bidrar till att skapa en
meningsfull fritid och är även ett komplement till den dagliga
verksamheten. Under 2015 uppträdde gruppen på tio vård- och
omsorgsboenden samt några ytterligare uppträdanden på hemmascenen.
Föreningen fokuserar på att deltagarna ska ha det roligt och idag består
teatergruppen av 15 aktiva deltagare. En stor del av föreningens
verksamhet är den sociala aspekten vilket också innebär att medlemmar
som för tillfället inte är aktiva i teateruppsättningen finns med i
verksamheten.
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Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Budget 2016
Verksamhetsplan 2016
Årsmötesprotokoll 2016
Årsbokslut 2015
Revisionsberättelse 2015
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Teater Vita Svanen beviljas 100 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för 2016.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.
Terés Björndahl (SD) deltar inte i beslutet.

§ 76 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - RFSL
Ärendenummer: Sov 230/2016
Ärendebeskrivning
RFSL Örebro ansöker om 50 000 kronor i utvecklingsstöd för att fortsätta
sitt arbete ritat till personer som flytt sina hemländer på grund av
trakasserier baserat på personernas sexualitet och/eller
könsidentitet/könsuttryck.
Verksamheten kallas för Newcomer och inleddes till att börja med av
engelskspråkiga cafékvällar. Verksamheten har sedan dess utvecklas och
det har tillkommit kostnader för tolk vid exempelvis samtal med
föreningens kurator. I Örebro deltar ett 40-tal personer i verksamheten.
Beslutsunderlag
Ansökan
Utvecklingsstöd 2016
Budget 2016
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- RFSL beviljas 50 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för 2016 för sin
verksamhet för personer som flytt sina hemländer på grund av sin
sexualitet eller könsidentitet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.
Terés Björndahl (SD) deltar inte i beslutet.

§ 77 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 verksamhet 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.
Ärendet behandlades på Programnämnd social välfärds sammanträde den 3
mars där ärendet återremitterades till föreningsutskottet för att säkerställa
de juridiska aspekterna av socialt företagande.
Beslutsunderlag
Förtydligande till ansökan
Ansökan
Verksamhetsplan
Budget
Verksamhetsberättelse
Årsmötesprotokoll
Ekonomisk rapport
Revisionsberättelse
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- KRIS beviljas 75 000 kronor i utvecklingsstöd för uppstart av det sociala
19

företaget KRIS Bil & Maskinrekond.
Nämndens behandling
KRIS har kompletterat sin ansökan med ett förtydligande för hur de
ansökta pengarna avses att användas, till utbildning i form av
arbetsrehabilitering och handledning. Föreningsutskottet anser att de regler
som gäller för socialt företagande inte motstrider ansökan från KRIS
Örebro och att den kompletterande handlingen föreningen lämnat in tydligt
visar hur beviljade medel ska användas.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.
Terés Björndahl (SD) deltar inte i beslutet.

§ 78 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Örebro läns
mansmottagning
Ärendenummer: Sov 224/2016
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 under en period tills föreningen fått en
långsiktig lösning på finansieringen hålla igång sin verksamhet.
Föreningen ansöker om stöd från Socialstyrelsen och tänker även söka stöd
från övriga kommuner i länet för att kunna erbjuda vård till män även
utanför Örebro.
Föreningen hade ett skickat in en ansökan i början av året som
återremitterades till föreningsutskottet av programnämnden på dess
sammanträde 3 mars. Örebro läns mansmottagning har sedan dess dragit
tillbaka sin tidigare ansökan och skickat in en förnyad ansökan efter att
föreningens årsmöte beslutat att föreningens verksamhet ska fortsätta.
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Örebro läns mansmottagning beviljas 50 000 kronor i ettårigt
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utvecklingsstöd för verksamheten.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.
Terés Björndahl (SD) deltar inte i beslutet.

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

§ 80 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 den 18 mars.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut april 2016
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 81 Resursfördelning förvaltningen för funktionshindrade
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) anmäler ett övrigt ärende om resursfördelningen för
förvaltningen för funktionshindrade.
Den nya resursfördelningsmodellen för Förvaltningen för
funktionshindrade har stannat av. På grund av resurs brist kan man inte
göra de stödbehovsmätningar som är nödvändiga.
I nu läget har endast ungefär 19 stödbehovsmätningar gjorts.
Hur ser planen för resursfördelningen ser ut och när den nya modellen
planeras vara igång?
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.
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Örebro den 31 mars 2016
PROGRAM NÄMND SOCIAL VÄLFÄRD
SÄRSKILT YTIRANDE

§5 Svar på granskningsrapport individ- och familjeomsorgen
Stadsrevisionen skriver i sin rapport att det saknas dokumentation på ett
tillfredsställande sätt i verksamheten och att handläggarna inte hinner skriva adekvata
utredningar. I socialnämndernas svar på revisionsrapporten under rubriken Övrigt,
andra stycket, antyds att barn och ungdomar ej skulle bli drabbade av socialtjänstens
hantering, trots revisionens kritik. Vi menar att det finns fog för den kritik som
framkommer i revisionen. Den senaste satsningen på att utöka socialtjänsten med ett
kontor i Vivalla, ser vi som en indikation på att socialtjänsten tidigare har varit
underdimensionerad. Vi i Vänsterpartiet anser att det borde ha framkommit i
yttrandet från socialnämnderna att man tar revisionens oro för utsatthet för barn - och
unga på allvar.

För Vänsterpartiet

Martha Wicklund

Särskilt yttrande
2016-03-31
SOCIAL VÄLFÄRD
Ärende SoV 183/2015
Svar på granskningsrapport individ- och familjeomsorgen
Yrkande:

Liberalerna anser att socialnämndernas svar till revisionen är bristfällig och
behöver ses över. Vissa brister har man bedömt som allvarligt i rapporten
och bör granskas skyndsamt. Enligt förvaltningens förslag kan nämnderna
först 2018 ha insyn på de olika utvecklingsområdena. Liberalerna anser att
granskningen bör ske tidigare. Dessutom har förvaltningen som förslag att
ge uppdrag till socialsekreterarna att slutföra de utredningar som inte har
dokumenterats. Det trots att förvaltningen har medgett att anledningen
till bristfällig dokumentation är att socialsekreterarna haft hög belastning i
sitt arbete. Det är inte acceptabelt för oss Liberaler att ålägga de redan
hårt utsatta socialsekreterare ännu mer arbetsuppgifter. Liberalerna anser
att bristerna är av allvarlig art och skall åtgärdas skyndsamt. Vidare anser
Liberalerna att socialnämnderna skall ta större ansvar genom att stödja
förvaltningen genom att tillföra mer resurser så att socialsekreterarna inte
ska behöva belastas mer i sitt arbete.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Liberalerna återremiss i ärendet.
Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till
förmån för eget yrkande
För
Liberalerna i Örebro komun
Azita Iranipour, ledamot

Pia Delin ledamot

