Sov 13/2016

Protokoll

Programnämnd social välfärd
2016-12-01
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Ulf Södersten (M)
Sara Maxe (KD)
Johan Åqvist (L)
John Johansson (S)
Marie Brorson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Eva Eriksson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Carl-Johan Wase (M)
Tjänstgörande ersättare
Elvy Wennerström (S)
Per Folkeson (MP)
Sara Ishak (M)
Britten Uhlin (S)
Terés Björndal (SD)
Nadia Abdellah (V)

Ersätter Nadia Abdellah (V) § 206
Ersätter Johanna Reimfelt (M)
Ersätter Fisun Yavas (S)
Ersätter Josefin Pettersson (SD)
Ersätter Martha Wicklund (V)

Närvarande ersättare
Gunhild Wallin (C)
Pia Delin (L)
Nils Jakobsson (KD)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren
Anna Pettersson Utredare
Liselott Bergqvist Utredare
Anette Gustafsson Projektledare
Berit Hjalmarsson Planerare
Elisabeth Nordin Ekonom
Andreas Legnerot Ekonom
Jan Sundelius Planerare
Catharina Dahlén Eriksson
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Lars Thornberg Avdelningschef
Lisa Palmroth Boendesamordnare

Paragraf 188-211

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 13 december 2016.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Johan Åqvist (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 14 december
2016.

§ 188 Förfrågningsunderlag för upphandling av
härbärgesplatser och stödboendeplatser
Ärendenummer: Sov 349/2016
Handläggare: Anna Pettersson, Liselott Bergqvist, Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning
Avtalet med Frälsningsarmén Gnistan om verksamhetsdriften av härbärget
och stödboendet löper ut 2017-09-30. I juni 2016 beslutade Programnämnd
social välfärd att inleda en ny upphandling under hösten 2016.
På uppdrag av programdirektör Daniel Jansson Hammargren har
Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag på
förfrågningsunderlag avseende verksamhetsdriften av härbärget och
stödboendet på Bruksgatan i Örebro. Upphandlingen omfattar
härbärgesplatser och stödboendeplatser. Målgruppen för härbärget är män
över 18 år i tillfälligt behov av nattlogi eller mer långvarigt hemlösa i
behov av nattlogi. Målgruppen för stödboendet är hemlösa män och
kvinnor över 20 år med missbruks-och/eller beroendeproblematik.
Upphandlingen genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Målsättningen är att fatta beslut om ny utförare i februari 2017. Nytt avtal
väntas gälla från och med 2017-10-01.
Förfrågningsunderlaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av
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tjänstemän. Programnämndens utökade presidium har deltagit i
framtagandet och beredningen av förfrågningsunderlaget.
Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som
gäller för anbudsgivningen.
Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag daterat 2016-11-16.
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar det föreslagna
förfrågningsunderlaget.
2. Beslut justeras omedelbart.
3. Förfrågningsunderlaget läggs ut för annonsering omedelbart efter att
beslut fattats.
Yrkande
Johan Åqvist (L) yttrar sig och yrkar att programnämnden ska initiera
upphandling om ytterligare 10 härbärgesplatser eller stödboendeplatser
samt att Programnämnd social välfärd äskar medel från Kommunstyrelsen
för oförutsedda utgifter för att täcka kostnader under 2017.
Johan Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ulf Södersten (M) och Per Folkeson (MP) yrkar bifall till Johan Åqvists
(L) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman finner att det finns ett förslag till beslut till
beslutspunkt 1, 2 och 3, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer sedan Johan Åqvist (L) med fleras tilläggsyrkande om
att programnämnden ska initiera upphandling om ytterligare 10
härbärgesplatser eller stödboendeplatser samt att Programnämnd social
välfärd äskar medel från Kommunstyrelsen för oförutsedda utgifter för att
täcka kostnader under 2017 under proposition och finner att
programnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd antar det föreslagna
förfrågningsunderlaget.
2. Beslut justeras omedelbart.
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3. Förfrågningsunderlaget läggs ut för annonsering omedelbart efter att
beslut fattats.
Nadia Abdellah (V) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Johan Åqvist (L), Ulf Södersten (M), Sara Ishak (M), Carl-Johan Wase
(M), Per-Folkeson (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå Johan Åqvist
(L) tilläggsyrkande om att programnämnden ska initiera upphandling om
ytterligare 10 härbärgesplatser eller stödboendeplatser samt att
Programnämnd social välfärd äskar medel från Kommunstyrelsen för
oförutsedda utgifter för att täcka kostnader under 2017.

§ 189 Språk och kommunikation
Ärendenummer: Sov 483/2016
Handläggare: Anette Gustafsson
Ärendebeskrivning
Projektet startade 2012 med syfte att medborgarnas behov av att
kommunicera på andra språk än svenska ska tillgodoses inom
Programområdet. Projektet har jobbat med fyra leveranser och samtliga har
levererats eller kommer att levereras till årsskiftet 2016/2017 och kommer
att slutföras under 2016. Projektet redovisas i en slutrapport.
Sammanfattningsvis så har projektets mål uppnåtts till stora delar. I
slutrapporten presenterar projektet en mängd olika förslag på förbättringar
som riktas både mot driftsnämndernas förvaltningar och
Kommunstyrelseförvaltningen. Samtliga förslag syftar till att förbättra
matchningen mellan medborgarnas behov av specifikt kontaktspråk och
medarbetarnas språkkompetens.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-11-16
Slutrapport Språk och kommunikation 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde, beslut tas på
nämndsammanträdet i februari.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 190 Val till parlamentarisk grupp för Sveriges bästa
äldreomsorg
Ärendenummer: Sov 135/2014
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Uppdraget Sveriges bästa äldreomsorg har sin grund i Örebro kommuns
Övergripande strategier och budget 2014. Där anges målet; Örebro
kommun ska ha Sveriges bästa äldreomsorg på några års sikt. Under
mandatperioden ska ett strategiarbete genomföras för att bidra till målets
uppfyllande. Uppdraget ska redovisas i form av vägledande strategi med
handlingsplan, en sk äldreomsorgsplan. I dokumentet ska finnas både en
långsiktig vision av äldreomsorgen och en målbild på några års sikt.
Inom ramen för uppdraget har ett omfattande dialogarbete med medborgare
och medarbetare genomförts, för att fånga in bilden av vad som
kännetecknar en god äldreomsorg. Vidare har en framtidsanalys tagits
fram.
Nu ska äldreomsorgsplanen, innehållande bland annat en långsiktig vision
och en kortsiktig målbild, formuleras. Som grund för det fortsatta arbetet
finns resultaten från dialogerna och framtidsanalysen. För det kommande
arbetet behövs en hög grad av politisk delaktighet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en parlamentarisk grupp
utses för att leda utarbetandet av äldreomsorgsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-11-21
Uppdragsdirektiv Sveriges bästa äldreomsorg, dnr Sov 135/2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. En parlamentarisk grupp utses för utarbetandet av förslag till strategi och
handlingsplan för Sveriges bästa äldreomsorg.
2. Samtliga partier i programnämnden ska utse vardera en representant till
den parlamentariska gruppen
3. Utöver dessa representanter ska programnämndens ordförande och vice
ordförande ingå i gruppen.
4. Den parlamentariska gruppen leds av programnämndens ordförande.
5. Förslaget till strategi och handlingsplan utarbetas under perioden januari
till juni, för att kunna beredas och beslutas av programnämnden under
hösten 2017.
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Yrkande
Ulf Södersten (M), Per Folkeson (MP), Johan Åqvist (L), Teres Björndahl
(SD) och Nadia Abdellah (V) yrkar att beslutspunkt 3 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag stryks.
Nadia Abdellah yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Efter yrkande från Ulf Södersten (M) med fler om att stryka beslutspunkt 3
i Kommunstyrelseförvaltningens förslag, kommer programnämnden
överens om att stryka beslutspunkt 3 och besluta enligt
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. En parlamentarisk grupp utses för utarbetandet av förslag till strategi och
handlingsplan för Sveriges bästa äldreomsorg.
2. Samtliga partier i programnämnden ska utse vardera en representant till
den parlamentariska gruppen
3. Den parlamentariska gruppen leds av programnämndens ordförande.
4. Förslaget till strategi och handlingsplan utarbetas under perioden januari
till juni, för att kunna beredas och beslutas av programnämnden under
hösten 2017.
5. Nadia Abdellah (V) får lämna ett särskilt yttrande.

§ 191 Avskrivning av 2015 års utestående fordringar för
vård och omsorgsfakturor
Ärendenummer: Sov 623/2016
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en
tillgång i bokslutet.
2015 års utestående fordringar för kundreskontra 750, debitering Social
välfärd, är vid rapportuttaget 666 005,25 kronor och för dödsbon
205 079,32 kronor sammanlagt 871 084,57 kronor, fördelat på 505
fakturor.
Avgiftshandläggarna begär att beslut tas om avskrivning av 2015 års
utestående fordringar. Dessa fordringar kommer att avregistreras i
kommunens kundreskontra i redovisningssystemet Raindance. För de
fodringar som överförts till inkasso kommer kravet att kvarstå och fortsatt
indrivning att ske. För de dödsbon där begäran om avskrivning inkommit
till kommunen innebär detta att bevakningen av fordran upphör.
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Särskiljandet av dödsbon avser om registrering av persons bortgång finns
registrerad i fakturasystemet Raindance, oavsett genom vilken kanal denna
information inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-11-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- 2015 års utestående kundfordringar för vård och omsorg avskrivs ur
ekonomisystemet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 192 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2016
Ärendenummer: Sov 593/2016
Handläggare: Lisa Palmroth
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg (fr o m 2013-06-01 tidigare Socialstyrelsen),
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 55 stycken, 33 fler än kvartal 2:2016. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade 11 SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 3:2016. Under kvartal 2:2016 var
siffran sju. Nämnden rapporterar 47 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
3:2016, vilket är åtta fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Totalt rapporterar socialnämnderna 17 beslut, som inte verkställts inom tre
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månader från beslutet, under kvartal 3:2016, vilket är 14 färre än kvartal
2:2016.
Beslutsunderlag
Statistikrapport kvartal 3
Statistik för samtliga nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 193 Programplan med budget 2017
Ärendenummer: Sov 557/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Örebro kommun växer. Volymökningar och ökad ärendetyngd påverkar
många verksamheter. Som motvikt pågår arbetet med effektiviseringar.
Programområdet har en utmaning i att möta de ökade volymerna med
förebyggande och effektiva lösningar för att klara en långsiktigt hållbar
utveckling och god ekonomisk hushållning.
Programområdet ska genom grunduppdraget och utvecklingsuppdragen
bidra till utveckling inom alla strategiska målområden och mål. Främst
målen som rör långsiktig och hållbar ekonomi, trygg och god omsorg,
familjer och enskilda ska få stöd samt tillgång till bostäder.
Programområdet har 2017 en tilldelad budgetram på 2896, 8 mnkr från
Kommunfullmäktige. Programområdet har 2016 gjort kraftiga förbättringar
av resultatet men fortfarande finns obalanser i ekonomin. För att klara en
långsiktigt hållbar ekonomi är det mycket viktigt att vård- och
omsorgsnämnderna fortsätter hantera sitt underskott inom den kommunala
hemvården. Under 2017 fortsätter arbetet mot en ekonomi i balans genom
utvecklad ekonomistyrning, fortsatt utveckling av myndighetsutövningen
samt effektiviseringar genom de riktade uppdragen och generella
omprövningskrav.
Som ett led i att effektivisera programområdet med bibehållen kvalité gör
programområdet flera strategiska satsningar inom området digitalisering.
Utveckling sker också kring andra viktiga förutsättningar för en långsiktig
och hållbar utveckling, som att säkra kompetensförsörjningen och utveckla
den långsiktiga bostadsplaneringen.
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Under 2017 fortsätter arbetet med Sveriges bästa äldreomsorg. En strategi
för rehabiliterande arbetssätt inom vård- och omsorg samt
funktionshindrade antas under 2017 och arbetet intensifieras under 2017.
Inom socialtjänst läggs fokus på att förstärka öppenvården, förändrade
arbetssätt inom barn och familj och arbeta med förbättringar i
boendekedjan.
Det är viktigt att programområdet verkar för hållbar utveckling socialt,
ekonomiskt och ekologiskt och att genus- respektive barnperspektivet finns
närvarande i allt. Fortsatt hantering av programplan med budget 2017 i
såväl programnämnd som driftnämnd behöver mer ingående belysa de
konsekvenser som kan uppstå, både juridiska, ekonomiska,
personalmässiga samt effekter för målgrupperna.
Beslutsunderlag
Programplan med budget 2017
Regler för ersättning av belagda dygn
Indikatorer 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2017 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Direktiv och mål 2017 till driftsnämnderna fastställs.
3. Indikatorer med målvärden fastställs.
4. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med
indikatorer inför delår 2 2017.
5. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2017 för eget
verkställande uppdrag fastställs vid programnämndens februarimöte 2017.
6. Vård- och omsorgsnämnd väster och Vård- och omsorgsnämnd öster ges
i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans, vilket
inkluderar att anpassa hemvården till gällande ersättningsnivå 2017.
7. Nämnden för funktionshindrade ges i uppdrag att arbeta med åtgärder
för att nå en ekonomi i balans 2017.
8. Beslut om utvecklingsmedel 2017 sker i samband med beslut om
internbudget februari 2017.
9. Programplan med budget 2017 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Per Folkeson (MP) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut i förmån för egen budget.
Ulf Södersten (M) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
9

till beslut i förmån för egen budget.
Johan Åqvist (L) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut i förmån för egen budget.
Nadia Abdellah (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut i förmån för egen budget.
Terés Björndahl (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut i förmån för egen budget.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns sex förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Per Folkesons (MP)
avslagsyrkande i förmån för egen budget, Ulf Söderstens (M)
avslagsyrkande i förmån för egen budget, Johan Åqvist (L) avslagsyrkande
i förmån för egen budget, Nadia Abdellahs (V) avslagsyrkande i förmån
för egen budget och Terés Björndahls (SD) avslagsyrkande i förmån för
egen budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programplan med budget 2017 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Direktiv och mål 2017 till driftsnämnderna fastställs.
3. Indikatorer med målvärden fastställs.
4. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med
indikatorer inför delår 2 2017.
5. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2017 för eget
verkställande uppdrag fastställs vid programnämndens februarimöte 2017.
6. Vård- och omsorgsnämnd väster och Vård- och omsorgsnämnd öster ges
i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans, vilket
inkluderar att anpassa hemvården till gällande ersättningsnivå 2017.
7. Nämnden för funktionshindrade ges i uppdrag att arbeta med åtgärder
för att nå en ekonomi i balans 2017.
8. Beslut om utvecklingsmedel 2017 sker i samband med beslut om
internbudget februari 2017.
9. Programplan med budget 2017 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation
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Ulf Södersten (M), Sara Ishak (M), Carl-Johan Wase (M), Johan Åqvist
(L), Nadia Abdellah (V), Per Folkeson (MP) och Terés Björndahl (SD)
reserverar sig mot beslutet i förmån eget yrkande om bifall till respektive
partis egen budget.

§ 194 Tillsynsplan 2017
Ärendenummer: Sov 591/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
På programnämndens presidium i oktober genomfördes en riskanalys för
Programnämnd social välfärd som ska ligga till grund tillsynsplanen 2017.
En prioritering av riskerna har gjorts där programnämndens presidium
deltagit. En fullständig tillsynsplan kommer att tas fram till
programnämndens sammanträde i februari.
Beslutsunderlag
Resultat av riskanalys
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästa sammanträde i februari.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 195 Resursfördelningsmodell bostad med särskild
service
Ärendenummer: Sov 590/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin, Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att se över en
resursfördelningsmodell för bostad med särskild service, grupp- och
servicebostäder och utgår från modellen individens behov i centrum
(IBIC). Resursfördelningen genererar en ersättning utifrån ett antal nivåer
som ska ta hänsyn till kringtid och övriga omkostnader.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde och beslut fattas på
nämndens sammanträde i februari 2017.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 196 Förändrad timersättning 2017 för ersättning för
personlig assistent enligt LSS
Ärendenummer: Sov 621/2016
Handläggare: Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Försäkringskassan har valt att höja schablonbeloppet för
assistansersättningen med 1,05 procent för 2017. Örebro kommun har
sedan tidigare följt Försäkringskassans höjningar. För nivå 1 blir
ersättningen 263 kronor per timme och för nivå 2 blir ersättningen 248
kronor per timme.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-11-10
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ersättningen för personlig assistans höjs med 1,05 procent för 2017. För
nivå 1 blir ersättningen 263 kronor per timme och för nivå 2 blir
ersättningen 248 kronor per timme.
2. Ersättningen börjar gälla 1 januari 2017.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 197 Återrapportering från myndighetsutskottet
Ärendenummer: Sov 605/2016
Handläggare: Catarina Dahlén Karlsson
Ärendebeskrivning
Information från Myndighetsavdelningen om omprövning av ersättning för
assistans enligt LSS.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 198 Rapport biståndsbedömningsmodell i vård och
omsorg
Ärendenummer: Sov 495/2016
Handläggare: Jan Sundelius, Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
I samband med införandet av valfrihetssystem för omvårdnad i Örebro
kommun 2014 togs en ny modell för beräkning av beviljad tid fram.
Modellen bygger på tidsberäkning av den enskildes behov och inte av den
insats som ska utföras och har sin grund den nationellt framtagna metoden
IBIC (Individens behov i centrum). Modellen skulle säkerställa att den
enskilde får hjälp efter sina behov men inte vara kostnadsdrivande. En
utvärdering av modellen gjordes hösten 2015 där bedömningen gjordes att
modellen fungerade tillfredsställande men att vissa förbättringsåtgärder
behövde vidtas för att tidsberäkningen skulle vara mer träffsäker på
individnivå. En ny uppföljning av modellen rekommenderades inom ett år.
Sedan valfrihetssystem för omvårdnad infördes har den beviljade tiden per
person ökat kraftigt. Detta kan inte förklaras av ökade behov hos
individerna och bedömningsmodellen har inte medverkat till att bromsa
denna utveckling. En fortsatt ökning skulle innebära en risk för stora
kostnadsökningar.
Mot bakgrund av ovanstående gav programdirektören för Social välfärd ett
uppdrag att göra en ny uppföljning av modellen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-11-25
Rapport Översyn av biståndsbedömningsmodell
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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§ 199 Svar på granskning av
biståndshandläggningsprocessen och verkställighet inom
ordinärt boende
Ärendenummer: Sov 579/2016
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av
biståndshandläggningsprocessen och verkställigheten inom ordinärt boende
och ber nu Programnämnd social välfärd lämna svar på ett antal punkter.
Svar ska vara inlämnat till Stadsrevisionen senast 13 december.
Den negativa kritiken omfattar främst biståndsbedömningsprocessen,
samverkan med utförarsidan och uppföljningen av biståndsbeslut. Den
positiva kritiken handlar främst om utvecklingen av
Myndighetsavdelningen som en neutral arena och det påbörjade
utvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag
Svar till Stadsrevisionen, 2016-11-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anta svar gällande granskning av biståndshandläggningsprocessen och
översända till Stadsrevisionen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 200 Igångsättningsbeslut av förstudie kring nya lokaler
för OT-gruppen
Ärendenummer: Sov 622/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattas av sekretess enligt OSL 31 kap. § 16 och behandlas
bakom stängda dörrar på nämndsammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-11-18
Yrkande
John Johansson (S) yrkar bifall till förslaget.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 201 Utökade kostnader för nytt vård- och
omsorgsboende Karlslund
Ärendenummer: Sov 289/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Utifrån det framtagna lokalprogrammet för vård- och omsorgsboendet har
en produktionskostnadskalkyl upprättats. Nuvarande investeringsprogram
grundar sig på en kostnadsbedömning som tagits fram i ett tidigt skede. Nu
har arbetet med husets utformning och lokalprogram fortskridit och
revidering av kostnadsbilden behöver göras. Den fördjupade beräkning av
kostnader som nu har tagits fram pekar på högre kostnader än ursprunglig
uppskattad kostnad. Vetskapen om gällande situation på byggmarknaden i
Örebro gör att osäkerheten i kalkylen fortfarande är relativt
stor. Projektavtal har ännu ej tecknats med ÖBO och hyresnivån är därmed
ej fastställd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-11-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Revidera nuvarande investeringsutgift på 150 mnkr till en kostnad
mellan 185 - 204 mnkr, vilket motsvarar en ökad hyreskostnad på
mellan 2,3 - 4 mnkr.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för utökad hyreskostnader på grund av högre
investeringskostnader på Karlslund.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 202 Hantering av förstärkt brandskydd för
gruppbostäder
Ärendenummer: Sov 570/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
På grund av den mättade marknad som förnärvarande råder inom
byggbranschen föreslås en revidering av tidsplan gällande förstärkning av
brandskydd i gruppbostäder. Möjlighet finns att tillgodose behovet genom
att nyttja redan tidigare inköpta mobila boendesprinklers.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Den befintliga tidsplanen för förstärkning av brandskydd i gruppbostäder
revideras och förskjuts. Fram till en förnyad analys av behovet genomförs
2018 används tidigare inköpta mobila boendesprinklers för att tillgodose
behovet av brandskydd i gruppbostäderna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 203 Fyllnadsval till Föreningsutskottet
Ärendenummer: Sov 631/2016
Ärendebeskrivning
Sara Maxe (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
i Föreningsutskottet. Nils Jakobsson (KD) föreslås bli ny representant.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Sara Maxe (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Föreningsutskottet.
2. Nils Jakobsson (KD) ersätter Sara Maxe (KD) som ledamot i
Föreningsutskottet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 204 Anmälan av beslut om föreningsbidrag 2017-2019
Ärendenummer: Sov 424/2015
Handläggare: Gunhild Wallin (C)
Ärendebeskrivning
Totalt har 55 föreningar ansökt om föreningsbidrag för åren 2017-2019 och
Föreningsutskottet har träffat alla föreningarna.
Två föreningar har hänvisats till annan förvaltning.
Fyra föreningar har fått avslag på sin ansökan p.g.a. att man inte har någon,
medlemsverksamhet, i stort sett vilande verksamhet eller mycket stort eget
kapital.
Fyra föreningar är nya och/eller saknar tillräcklig stabilitet i verksamheten
för att beviljas ett treårigt bidrag. Dessa föreningar kommer istället att vara
aktuella för utvecklingsstöd år 2017.
Vid bedömningen av föreningarnas verksamhet har även en granskning
skett av det egna kapitalet.
Programnämndens föreningsutskott har beslutat om fördelningen av 13 170
500 kr. Föreningsbidragen är treåriga och indexuppräkning kommer att
göras åren 2018 och 2019 enligt omsorgsprisindex (OPI).
Föreningsutskottet har varit enigt och beslutet anmäls i programnämnden
på sammanträdet den 1 december.
Beslutsunderlag
Sammanställning över fördelning av föreningsbidrag 2017-2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 205 Ansökan om utvecklingsstöd från Örebro tjejjour,
8000 kronor
Ärendenummer: Sov 628/2016
Handläggare: Gunhild Wallin (C)
Ärendebeskrivning
Örebro tjejjour ansöker om 8000 kronor i utvecklingsstöd för ett projekt
riktat till ensamkommande tjejer. Syftet är att skapa aktiviteter som
engagerar och främjar psykisk hälsa och integration genom att skapa
kontaktnätverk och ge tjejer möjlighet till aktiviteter utanför skola och
boende.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Ekonomisk plan
Resultatrapport 2015
Revisionsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2016
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Örebro tjejjour beviljas 8000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för sitt
projekt riktat mot ensamkommande tjejer. Medlen tas från de pengar
programnämnden tilldelats från Kommunstyrelsen för verksamhet riktad
till civila samhället för arbete med ensamkommande barn.
2. Projektets resultat återredovisas till Föreningsutskottet under hösten
2017.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 206 Ansökan om utvecklingsstöd från Örebro
Rättighetscenter, 470 000 kronor
Ärendenummer: Sov 629/2016
Handläggare: Gunhild Wallin (C)
Ärendebeskrivning
Örebro Rättighetscenter söker utvecklingsstöd för ett projekt som genom
utbildning ska öka medvetenheten om ensamkommande barns rättigheter
hos både målgruppen själv och personer som arbetar för att deras
rättigheter ska tillgodoses. Det här ska uppnås genom att ta fram
informationsmaterial, utbildningsmaterial och utbilda Örebro kommuns
gode män.
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Under våren 2017 ska informationsmaterial tas fram och utbildningar
utformas. Sedan under hösten ska ungefär 17 utbildningar för
ensamkommande barn och unga samt 10 utbildningar för gode män
genomföras.
Föreningsutskottet uppmanar föreningen att kontakta
Överförmyndarnämnden gällande utbildning i mänskliga rättigheter riktade
mot gode män.
Företrädare för Örebro Rättighetscenter träffade föreningsutskottet vid
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Ekonomisk redovisning 2015
Revisionsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2016
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Örebro Rättighetscenter beviljas 142 150 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för sitt projekt om utbildning i mänskliga rättigheter riktat
mot ensamkommande barn och unga samt gode män. Medlen tas från de
pengar programnämnden tilldelats från Kommunstyrelsen för verksamhet
riktad till civila samhället för arbete med ensamkommande barn.
2. Projektets resultat återredovisas till Föreningsutskottet under hösten
2017.
Yrkande
Teres Björndahl (SD) yrkar avslag på Föreningsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Föreningsutskottets förslag och Terés Björndahls (SD)
yrkande om avslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Örebro Rättighetscenter beviljas 142 150 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för sitt projekt om utbildning i mänskliga rättigheter riktat
mot ensamkommande barn och unga samt gode män. Medlen tas från de
pengar programnämnden tilldelats från Kommunstyrelsen för verksamhet
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riktad till civila samhället för arbete med ensamkommande barn.
2. Projektets resultat återredovisas till Föreningsutskottet under hösten
2017.
Reservation
Terés Björndahl (SD) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om avslag till Föreningsutskottets förslag.

§ 207 Ansökan om utvecklingsstöd föreningen Lindanda,
340 000 kronor
Ärendenummer: Sov 604/2016
Handläggare: Gunhild Wallin (C)
Ärendebeskrivning
Föreningen Lindanda ansöker om 340 000 kronor i stöd för projektet Några
enkla steg till integration som syftar till att erbjuda aktiviteter för
ensamkommande barn och bidra till en ökad integration.
Beslutsunderlag
Ansökan
redogörelse
Budget
Verksamhetsberättelse
Årsmötesprotokoll
Ekonomisk rapport
Revisionsberättelse
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Föreningen Lindanda beviljas 80 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd
för sitt projekt Några enkla steg till integration, riktat mot
ensamkommande barn och unga. Medlen tas från de pengar
programnämnden tilldelats från Kommunstyrelsen för verksamhet riktad
till civila samhället för arbete med ensamkommande barn.
2. Projektets resultat återredovisas till Föreningsutskottet under hösten
2017.
Yrkande
Terés Björndahl (SD) yrkar avslag på Föreningsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Föreningsutskottets förslag och Terés Björndahls (SD)
yrkande om avslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Föreningen Lindanda beviljas 80 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd
för sitt projekt Några enkla steg till integration, riktat mot
ensamkommande barn och unga. Medlen tas från de pengar
programnämnden tilldelats från Kommunstyrelsen för verksamhet riktad
till civila samhället för arbete med ensamkommande barn.
2. Projektets resultat återredovisas till Föreningsutskottet under hösten
2017.
Reservation
Terés Björndahl (SD) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om avslag till Föreningsutskottets förslag.

§ 208 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.

§ 209 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 22 november 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.

§ 210 Ordföranden informerar
Ärendenummer: Sov 102/2016
Ärendebeskrivning
Per-Åke Sörman informerar kort om att det nya vård- och omsorgsboendet
Askenäs byggs enligt den reviderade tidsplanen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 211 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Övrig fråga från Pia Delin (L):
Hur kan kommunen ställa personer med viss problematik utan boende?
Daniel Jansson Hammargren, programdirektör: Målgruppen är komplex
och det förs en diskussion med myndighetsavdelningen om den här frågan.
En principdiskussion kommer att hållas kring hur olika målgrupper
hanteras.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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