Sov 6/2018

Protokoll

Programnämnd social välfärd
Datum:
2018-05-31
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
John Johansson (S)
Ulf Södersten (M)
Sara Maxe (KD)
Johan Åqvist (L)
Fisun Yavas (S)
Marie Brorson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Eva Eriksson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Martha Wicklund (V)
Sara Ishak (M)
Carl-Johan Wase (M)
David Larsson (SD)
Per Folkeson (MP)
Tjänstgörande ersättare
Britten Uhlin (S)
Pia Delin (L)

§§ 64-85

§§ 64-79

Ersättare för Fisun Yavas (S) §§ 86-88
Ersätter Carl-Johan Wase (M) §§ 80-88

Närvarande ersättare
Gunhild Wallin (C)
Anders Östlund (SD)
Fredrik Norrström (KD)
Nadia Abdellah (V)
Övriga
Patrik Jonsson Programdirektör
Berit Hjalmarsson
Birgitta Palmér Ekonom
Haidi Faraj Planerare
Lars Thornberg Projektledare
Anna Torgny Lokalstrateg
Jenny Larsson Planerare
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Lisa Palmroth Boendesamordnare
Tina Fingal Svens EKSAM
Christina Löf Enhetschef
Kristina Lundberg HR-strateg

Paragraf 64-88

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 18 juni 2018.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Per Folkeson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 juni 2018.

§ 64 Anmälan av övriga ärenden
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) yrkar att ärende "Rekvirering av stimulansmedel
gällande unga med psykisk ohälsa" byter plats med ärendet "Pilotprojekt
MiniMaria", så att det beslutas om först.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att nämnden beviljar Martha
Wicklunds (V) yrkande om att ändra ordningen på ärende "Rekvirering av
stimulansmedel gällande unga med psykisk ohälsa" och "Pilotprojekt
MiniMaria".
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ordningen i föredragningslistan för ärende "Rekvirering av
stimulansmedel gällande unga med psykisk ohälsa" och "Pilotprojekt
MiniMaria" ändras.
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§ 65 Avstämning rehabiliterande arbetssätt - information
Ärendenummer: Sov 206/2018
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Christina Löf, Kristina Lundberg
Ärendebeskrivning
Muntlig information om programnämndens arbete med rehabiliterande
arbetssätt som just nu pågår i fem delprojekt. Delprojekten är:
- Kommunens modell
- Kompetens
- Organisation och medarbetare
- Välfärdsteknik, verksamhetssystem och dokumentation
- Styrsystem och systematisk uppföljning
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 66 Redogörelse för uppdrag till följd av motion om nytt
system i hemtjänsten - beslut
Ärendenummer: Sov 247/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Moderaterna lämnade 2016 in en motion om nytt system i hemtjänsten,
som besvarades av Kommunfullmäktige i november 2017. Det som
efterfrågas i motionen tillgodoses i stora delar redan idag. Samtidigt pågår
utvecklingsarbeten som kommer att förbättra det befintliga systemet. I
samband med att motionen besvarades lämnar Kommunfullmäktige ett
antal uppdrag till Programnämnd social välfärd för att ytterligare följa upp
och säkra dessa utvecklingsarbeten.
I tjänsteskrivelsen som finns med som beslutsunderlag finns en redogörelse
för vart och ett av dessa uppdrag. Det arbete som pågår inom ramen för
olika projekt inför införande av rehabiliterande arbetssätt kommer att
hantera bland annat dessa uppdrag. Det innebär att redogörelsen inte kan
vara fullödig och den ska heller inte föregripa det stora utvecklingsarbete
som pågår under 2018 inom stora delar av programområdet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 221, KS 237/2016
Motion om nytt system i hemtjänsten, Ks 237/2016
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Rapport - Utveckling av biståndsbedömningsmodellen inom Vård- och
omsorg, Sov 495/2016
Tjänsteskrivelse, 2018-04-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Redogörelsen för uppdragen i denna tjänsteskrivelse godkänns.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till att godkänna redovisningen då
förslag på nya modeller inte presenterats.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag, det vill
säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Redogörelsen för uppdragen i denna tjänsteskrivelse godkänns.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot nämndens beslut om att
godkänna redogörelsen med hänvisning till att förslag till nya modeller inte
presenterats.

§ 67 Delårsrapport 1 med prognos 2018 - beslut
Ärendenummer: Sov 303/2018
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Delårsrapporten med prognos 1 bygger på utfallet januari till april och
redovisar prognostiserat helårsutfall för 2018.
Programområde Social välfärd redovisar 2018 ett samlat budgetunderskott
på -102 mnkr för helåret 2018, exklusive intraprenadernas överförda
resultat. Den totala nettokostnaden uppgår till 3 146 mnkr.
Nettokostnadsökningen är 6,4 procent i jämförelse med 2017 och för att
klara en långsiktig god ekonomisk hushållning behöver åtgärder och
effektiviseringar verkställas.
Verksamheterna arbetar med effektiviseringar utifrån uppdrag och anpassar
till volymökningar och lagkrav. Kompetensförsörjningen påverkar, flera
yrkeskategorier är svåra att rekrytera. Sammantaget bedöms inta alla
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nämnder klara sina effektiviseringskrav fullt ut.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 med prognos 2018, 2018-05-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd sociala välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 1 för
2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Budgetramarna justeras med 2 450 tkr från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster, för att få en enklare hantering av gemensamma
kostnader.
4. Budgetramarna justeras med 1 777 tkr från Vård och omsorg öster till
Vård och omsorg väster enligt nämndernas Verksamhetsplan med budget
2018.
5. Programnämnd social välfärd ger programdirektören i uppdrag att i
samråd med förvaltningschef för vård och omsorg presentera en plan för
effektiviseringsåtgärder för hemvården, återrapportering ska ske i oktober.
6. Programnämnd social välfärd ger programdirektören i uppdrag att
fortsätta följa den ekonomiska utvecklingen för programnämndens egna
ekonomi. Återrapportering sker i samband med Delårsrapport med
prognos 2 2018.
7. Programnämnd ger de driftsnämnder som redovisar underskott i delår 1 i
uppdrag att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans. Redovisning av
åtgärder och effekter ska ske skriftligt i samband med Delårsrapport med
prognos 2.
Yrkande
Ulf Södersten (C) yrkar bifall till förslaget och att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
David Larsson (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 3 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut
för beslutspunkt 1, 2, 4, 5, 6 och 7, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att nämnden bifaller dessa.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut till
beslutspunkt 3, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag respektive David Larssons (SD) yrkande om avslag till
beslutspunkt 3.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden finner sedan att programnämnden beviljar Ulf Söderstens (M)
yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Programnämnd sociala välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 1 för
2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Budgetramarna justeras med 2 450 tkr från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster, för att få en enklare hantering av gemensamma
kostnader.
4. Budgetramarna justeras med 1 777 tkr från Vård och omsorg öster till
Vård och omsorg väster enligt nämndernas Verksamhetsplan med budget
2018.
5. Programnämnd social välfärd ger programdirektören i uppdrag att i
samråd med förvaltningschef för vård och omsorg presentera en plan för
effektiviseringsåtgärder för hemvården, återrapportering ska ske i oktober.
6. Programnämnd social välfärd ger programdirektören i uppdrag att
fortsätta följa den ekonomiska utvecklingen för programnämndens egna
ekonomi. Återrapportering sker i samband med Delårsrapport med
prognos 2 2018.
7. Programnämnd ger de driftsnämnder som redovisar underskott i delår 1 i
uppdrag att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans. Redovisning av
åtgärder och effekter ska ske skriftligt i samband med Delårsrapport med
prognos 2.
8. Ulf Södersten (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Martha Wicklund (V) och Johan Åqvist (L) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 3 till förmån
för eget yrkande om avslag.
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§ 68 Tilläggsanslag särskilda satsningar
lönekompensation 2018 - beslut
Ärendenummer: Sov 295/2018
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
I och med beslut av ÖSB 2018 kompenserades nämnderna för förväntad
löneökning 2018 samt helårseffekt av löneökning 2017. Kvar för
utfördelning finns utrymme för särskilda satsningar och för
programområdet social välfärd uppgår detta till 1 444 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Förslaget till fördelning av särskilda satsningar lönekompensation 2018
antas under förutsättning att beslut tas i Kommunstyrelsen, enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i ärende Ks 1252/2017.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 69 Förstärkning av nattbemanning vård- och
omsorgsboende - beslut
Ärendenummer: Sov 296/2018
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Sverige kommuner och landsting (SKL) har fastställt rekommendationer
för kvalitet i särskilt boende nattetid med anledning av förändringen i
Socialtjänstförordningen 2016. Utgångspunkten är att den enskildes behov
ska vara styrande och att insatser ska verkställas med god kvalitet.
Örebro kommun har haft tillsyn på fyra vård-och omsorgsboende varav tre
har fått krav på åtgärder gällande möjlighet till uppsikt över lokaler. Vårdoch omsorgsförvaltningen har med utgångspunkt från IVO:s nuvarande
bedömningsunderlag samt den praxis som tidigare tillsyner medfört gjort
en granskning på befintliga boenden för att undersöka om nattbemanningen
kan bedömas som tillfredsställande.
Programnämnd social välfärd erhöll tilläggsanslag från ”Satsningen på en
tryggare välfärd” och avsatte 10 000 tkr på programnämndsnivå i utrymme
att fördela inom äldreomsorgen. Utav dessa medel förslås 1 400 tkr
finansiera, i delårseffekt, utökning av personal för nattförstärkning på vård7

och omsorgsboenden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd;
1. Nattbemanningen för vård-och omsorgsboenden förstärks med 1 400 tkr
i från Programnämnden.
2. Förstärkning av nattbemanningen, vård-och omsorgsboenden tas med till
budgetarbetet 2019.
Yrkande
Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
nämnden beslutar enligt detta.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Nattbemanningen för vård-och omsorgsboenden förstärks med 1 400 tkr
i från Programnämnden.
2. Förstärkning av nattbemanningen, vård-och omsorgsboenden tas med till
budgetarbetet 2019.

§ 70 Rekvirering av stimulansmedel gällande unga med
psykisk ohälsa - beslut
Ärendenummer: Sov 191/2018
Handläggare: Birgitta Palmér, Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Kommunen har möjlighet att rekvirera statliga medel från Socialstyrelsen
avseende att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa,
706 700 kr, för 2018. Programnämnden har att ta ställning till hur medlen
ska användas utifrån givna regelverk och på ett sätt som stödjer de
politiska prioriterade satsningarna. Region Örebro län och Örebro
Kommun har kommit överens om att tillsammans starta pilotverksamhet
för MiniMaria. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medlen
rekvireras och används för att delfinansiera pilotverksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-09
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Medel rekvireras från Socialstyrelsen motsvarande 706 700 kr för att
delfinansiera pilotverksamhet för MiniMaria.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 71 Pilotprojekt Minimaria - beslut
Ärendenummer: Sov 227/2018
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har i Övergripande strategier och budget 2018 med plan
2019-2020 under kapitlet ”en trygg individ och familjeomsorg” uttryckt att
det finns behov av en Mini-Maria verksamhet i samarbete med region
Örebro län.
I februari 2017 beslutade Regionfullmäktige att bifalla en motion om att
uppdra åt Regionstyrelsen att kartlägga behov och resurser samt att se över
förutsättningarna för att skapa en mottagning för unga med
drogproblematik.
I den kartläggning som genomfördes visade den att det fanns behov och
önskemål från Örebro kommun att starta en gemensam verksamhet och att
det fanns varierande intresse från länets kommuner att ta del av en sådan
verksamhet. Utredningen kom därmed fram till att det finns förutsättning
för att någon form av pilotverksamhet skulle kunna starta.
Som ett resultat av kartläggningen föreslås ett pilotprojekt för Mini-Maria,
i samverkan med Region Örebro län, att starta med löptid 2018-2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Kartläggning Mini-Mariaverksamhet, 2017-11-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ett pilotprojekt för Mini-Maria inrättas med löptid 2018-2019 i
samarbete med Region Örebro län.
2. Förslag inför ställningstagande om permanentning av projektet
presenteras hösten 2019. Förslaget ska innehålla en uppföljning av
projektet.
3. En projektledare anställs för pilotprojektet Mini-Maria i Örebro.
Projektledaren anställs av Socialförvaltningen i Örebro kommun och
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finansieras med medel rekvirerade från Socialstyrelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 72 Ändringar i förfrågningsunderlag för tjänsterna
service, omvårdnad, mattjänst och daglig verksamhet beslut
Ärendenummer: Sov 194/2018
Handläggare: Haidi Faraj
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 förs sedan in i det avtal som tecknas med
utföraren. En årlig revision av förfrågningsunderlagen och tillika avtalen
sker med anledning av bland annat uppräkning av ersättningen. 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.
Utförarna ska informeras om förändringarna för att kunna acceptera
villkoren eller säga upp avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-24
Förfrågningsunderlag omvårdnad – 397/2017
Förfrågningsunderlag service – 397/2017
Förfrågningsunderlag mat – 397/2017
Förfrågningsunderlag daglig verksamhet – 397/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- De föreslagna förändringarna i avtal och förfrågningsunderlag gällande
valfrihetssystem för omvårdnad, service, mattjänst och daglig verksamhet
antas.
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Yrkande
Johan Åqvist (L) yrkar att ändra skrivning i förfrågningsunderlag i 2.1
enligt följande:
"För att få starta och bedriva verksamhet i Örebro kommun via LOVtjänster krävs utdrag från Belastningsregistret. Detta skall kunna uppvisas
vid begäran. Den som är lagförd i belastningsregistret eller är misstänkt för
brott får inte starta eller bedriva verksamhet i enlighet med detta avtal om
brottets karaktär är av den art att det kan påverka anställningen eller dennes
trovärdighet."
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga John Johannsons (S) yrkande om bifall
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Johan Åqvist (L)
ändringsyrkande av Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- De föreslagna förändringarna i avtal och förfrågningsunderlag gällande
valfrihetssystem för omvårdnad, service, mattjänst och daglig verksamhet
antas.
Reservation
Johan Åqvist (L), Ulf Södersten (M), Sara Ishak (M), Carl-Johan Wase
(M) och Per Folkeson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Johan Åqvist (L) yrkande om att ändra textavsnitt gällande
misstankeregistret och belastningsregistret.

§ 73 Förstudie för gruppbostad i Gällersta Gryt - beslut
Ärendenummer: Sov 249/2018
Handläggare: Anna Torgny
Ärendebeskrivning
En gruppbostad är en bostad som har ett antal mindre lägenheter samlade
runt ett gemensamt utrymme. Det finns personal dygnet runt och ska
innehålla maximalt sex platser, till dem kan ytterligare två servicebostäder
kopplas. En servicebostad innebär att den boende har en egen lägenhet men
kan tillkalla personal dygnet runt om behovet finns.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att tillsammans med
ÖrebroBostäder AB teckna ett förstudieavtal för att utreda
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förutsättningarna för en byggnation av en gruppbostad i Gällersta-Gryt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med ÖrebroBostäder AB
teckna förstudieavtal avseende en gruppbostad i Gällersta-Gryt. Förstudien
ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på utformning, plan för
genomförande, tidsplan samt kostnad.
Yrkande
Johan Åqvist (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att programnämnden beviljar
Johan Åqvist (L) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med ÖrebroBostäder AB
teckna förstudieavtal avseende en gruppbostad i Gällersta-Gryt. Förstudien
ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på utformning, plan för
genomförande, tidsplan samt kostnad.
2. Johan Åqvist (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 74 Nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken beslut
Ärendenummer: Sov 65/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Askenäs är ett av kommunens 24 vård- och omsorgsboenden och ligger i
Odensbacken På området där Askenäs ligger finns fler fastigheter med
olika kommunala verksamheter och ÖBO som är fastighetsägare har
bostäder för seniorer.
Behovet av ombyggnad, renovering och förstärkning av brandskydd har
sedan länge uppmärksammats och flertalet utredningar har genomförts för
att hitta den effektivaste och bästa lösningen på dessa behov. Ett
igångsättningsbeslut fattades under 2016 om att bygga ett nytt vård- och
omsorgsboende i anslutning till vårdcentralen i Odensbacken där även
verksamhetslokaler för hemvård och dagvård ska inrymmas.
Parallellt skulle undersökas en alternativ användning av lokalerna i gamla
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Askenäs.
I den fortsatta planeringen under 2017 av det nya boendet avslogs
bygglovsansökan på den aktuella tomten vid vårdcentralen och möjligheten
att få en ändrad detaljplan bedömdes som liten.
Analysen av alternativ användning av gamla Askenäs visade också att
något kommunalt behov av dessa lokaler saknades.
Förslaget innebär att utreda alternativet att bygga nytt vård- och
omsorgsboende på befintlig tomt för Askenäs i Odensbacken.
Genom att tidigarelägga ett nytt vård-och omsorgsboende i Bettorp
möjliggörs en evakuering av Askenäs utan att äventyra bedömt
volymökningsbehov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar erforderliga beslut:
1. Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08 om igångsättningsbeslut för
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Odensbacken vid
vårdcentralen upphävs.
2. Igångsättningsbeslut för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende
på befintlig tomt för Askenäs i Odensbacken beviljas.
3. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att tillsammans med
ÖrebroBostäder AB genomföra en förstudie för att utreda alternativet att
bygga nytt vård- och omsorgsboende på befintlig tomt för Askenäs.
Beslutspunkt 1 och 2 överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt
hantering.
Yrkande
Ulf Södersten (M) yrkar att byggandet av nytt vård- och omsorgsboende i
Odensbacken påskyndas.
Johan Åqvist (L) yrkar att ärendet återremitteras för att alternativet om att
bygga på befintlig tomt samtidigt som delar av befintligt Askenäs fortsätter
sin verksamhet i hela eller delar av lokalerna ska utredas.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Ulf Söderstens (M) yrkande om att vård- och omsorgsboendet i
Odensbacken påskyndas samt Johan Åqvists (L) yrkande om att ärendet
återremitteras för att alternativet om att bygga på befintlig tomt samtidigt
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som delar av befintligt Askenäs fortsätter sin verksamhet i hela eller delar
av lokalerna ska utredas.
Ordföranden ställer yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag under proposition och finner att nämnden beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till Kommunstyreförvaltningens förslag respektive Ulf Söderstens
(M) yrkande om att byggandet av nytt vård- och omsorgsboende i
Odensbacken påskyndas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar erforderliga beslut:
1. Kommunstyrelsens beslut 2016-03-08 om igångsättningsbeslut för
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Odensbacken vid
vårdcentralen upphävs.
2. Igångsättningsbeslut för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende
på befintlig tomt för Askenäs i Odensbacken beviljas.
3. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att tillsammans med
ÖrebroBostäder AB genomföra en förstudie för att utreda alternativet att
bygga nytt vård- och omsorgsboende på befintlig tomt för Askenäs.
Beslutspunkt 1 och 2 överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt
hantering.
Reservation
Ulf Södersten (M), Sara Ishak (M) och Carl-Johan Wase (M) reserverar sig
skriftlig mot beslutet till förmån för Ulf Söderstens (M) yrkande om att
byggandet av nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken påskyndas.
Johan Åqvist (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om återremiss av ärendet för att alternativet om att bygga på
befintlig tomt samtidigt som delar av befintligt Askenäs fortsätter sin
verksamhet i hela eller delar av lokalerna ska utredas.

§ 75 Samarbetsavtal för nybyggnation av vård- och
omsorgsboende i Brickebacken - beslut
Ärendenummer: Sov 424/2017
Handläggare: Anna Torgny
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsboende är en behovsprövad insats som ges då behoven
av vård och omsorg inte kan tillgodoses i den vanliga bostaden. I Örebro
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kommun finns det 24 vård- och omsorgsboenden. Utifrån
befolkningsprognosen, icke verkställda beslut och KPB-prognos (kostnad
per brukare) finns behov av att fortsätta och även intensifiera
utbyggnationen av antalet vård- och omsorgsboendeplatser.
Förstudie av olika tomtalternativ för ett nytt vård- och omsorgsboende i
Brickebacken visar att alternativet vid Saxon park och Tallrisvägen är
lämpligast. Ett igångsättningsbeslut behövs för att starta projekteringen.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att tillsammans med
ÖrebroBostäder AB teckna ett samarbetsavtal för ett nytt vård- och
omsorgsboende i Brickebacken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ett samarbetsavtal för byggnation av ett Vård- och omsorgsboende i
Brickebacken tecknas med ÖrebroBostäder AB. Boendet ska byggas på
tomtalternativ 3, läge vid Saxon park och Tallrisvägen, med 80 platser.
Boendet ska också innehålla lokaler för dagverksamhet, träffpunkt, samt
restaurang.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med ÖrebroBostäder AB
teckna samarbetsavtal avseende ett vård- och omsorgsboende i
Brickebacken.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar att nybyggnation av vård- och omsorgsboendet
sker i norra delen av Södra Ladugårdsskogen istället.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, respektive
David Larssons (SD) yrkande om att nybyggnation av vård- och
omsorgsboendet sker i norra delen av Södra Ladugårdsskogen istället.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Ett samarbetsavtal för byggnation av ett Vård- och omsorgsboende i
Brickebacken tecknas med ÖrebroBostäder AB. Boendet ska byggas på
tomtalternativ 3, läge vid Saxon park och Tallrisvägen, med 80 platser.
Boendet ska också innehålla lokaler för dagverksamhet, träffpunkt, samt
restaurang.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med ÖrebroBostäder AB
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teckna samarbetsavtal avseende ett vård- och omsorgsboende i
Brickebacken.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att nybyggnation av vård- och omsorgsboendet sker i norra
delen av Södra Ladugårdsskogen istället.

§ 76 Förstudie för vård- och omsorgsboende i Bettorp beslut
Ärendenummer: Sov 263/2018
Handläggare: Anna Torgny
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsboende är en behovsprövad insats som ges då behoven
av vård och omsorg inte kan tillgodoses i den vanliga bostaden. I Örebro
kommun finns det 24 vård- och omsorgsboenden. Utifrån
befolkningsprognosen, icke verkställda beslut och KPB-prognos (kostnad
per brukare) finns behov av att fortsätta och även intensifiera
utbyggnationen av antalet vård- och omsorgsboendeplatser.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att påbörja en förstudie för
att utreda förutsättningarna för en byggnation av ett vård- och
omsorgsboende i Bettorp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar erforderliga beslut:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att genomföra en förstudie
avseende ett vård- och omsorgsboende i Bettorp. Förstudien ska resultera i
ett beslutsunderlag med förslag på utformning, plan för genomförande,
tidsplan samt kostnad.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att ta in intresseanmälan från
entreprenörer (externa såväl som kommunala) för att bygga och förvalta
vård- och omsorgsboendet.
3. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att utreda möjlighet och
tillvägagångssätt för att upphandla byggnation och förvaltning av vård- och
omsorgsboendet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 77 Årlig redovisning av EKSAM - information
Ärendenummer: Sov 304/2014
Handläggare: Tina Fingal Svens
Ärendebeskrivning
EKSAM har inkommit med sin årliga redovisning över verksamheten.
Redovisningen kommer att presenteras av föreningen
på nämndsammanträdet.
Under året har syftet förändrats något. Under 2017 har föreningen ungefär
150 fler unika besökare jämfört med tidigare år. Ökningen har gjort att
föreningens kapacitet har nått taket. Ärendena är också av mycket tyngre
och komplexare karaktär än tidigare.
Beslutsunderlag
Rapport EKSAM helår 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 78 Ramförstärkning civilsamhällets arbete med
ensamkommande ungdomar - beslut
Ärendenummer: Sov 285/2018
Ärendebeskrivning
Under 2017 har Örebro kommuns invånarantal ökat med 3600 vilket är
mer än vad tidigare befolkningsprognoser visat.
Den stora befolkningsökningen innebär en större skatteintäkt än tidigare
bedömt i Övergripande Strategi och budget. I och med det utökade
budgetutrymmet har Programnämnd social välfärd fått ett tilläggsanslag
om 2 000 000 kronor riktat till civilsamhällets arbete med
ensamkommande ungdomar.
Föreningsutskottet föreslås ansvara för hanteringen av stödet och dess
fördelning till projekt inom civilsamhället för arbete med ensamkommande
ungdomar. Föreningsutskottet förslås få delegation att bevilja och avslå
ansökningar till medlen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-05-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Föreningsutskottet får ansvar för fördelningen av 2 000 000 kronor i stöd
till projekt inom civilsamhället riktat till ensamkommande ungdomar.
2. Föreningsutskottet ges delegation att bevilja och avslå ansökningar till
projektstödet för ensamkommande ungdomar med kvalificerad majoritet
motsvarande tre fjärdedelar.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar avslag till beslutet till förmån för partiets
ställningstagande i Kommunfullmäktige.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
David Larssons (SD) yrkande om avslag till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för partiets eget
ställningstagande i Kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Föreningsutskottet får ansvar för fördelningen av 2 000 000 kronor i stöd
till projekt inom civilsamhället riktat till ensamkommande ungdomar.
2. Föreningsutskottet ges delegation att bevilja och avslå ansökningar till
projektstödet för ensamkommande ungdomar med kvalificerad majoritet
motsvarande tre fjärdedelar.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 79 Ej verkställda beslut kvartal 1 2018 - information
Ärendenummer: Sov 272/2018
Handläggare: Jenny Larsson, 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
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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, utdö-mas 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, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistik-rapporter till kommunfullmäktige och för information
till programnämnden.
Beslutsunderlag
Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader
- kvartal 1, 2018
Statistikrapport kvartal 1 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 80 Återrapportering från Vård- och omsorgsnämnd öster
och Vård- och omsorgsnämnd väster för en ekonomi i
balans
Ärendenummer: Sov 80/2018
Handläggare: Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
I Programnämnd social välfärds årsberättelse beslutades att Vård- och
omsorgsnämnd öster och Vård- och omsorgsnämnd väster i samband med
årets första delårsrapport för 2018 ska komma till programnämnden och
redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som planeras
vidtas för en ekonomi i balans för den kommunala hemvården.

Tommy Ledin och Marie Brorson (S) presenterar de åtgärder vård- och
omsorgsnämnderna genomfört under året.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 81 Motion om att Örebro kommun ska ha en generös
ledsagarservice
Ärendenummer: Sov 393/2016
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) inkom den 27 april 2016 till Kommunfullmäktige med
en motion om generös ledsagarservice. Programnämnd social välfärd
besvarade motionen och biföll den, vilket Kommunfullmäktige nu också
gjort.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslås få i uppdrag att se över riktlinjen
kring ledsagarservice och återrapportera till programnämnden om arbetet i
oktober 2018.
Beslutsunderlag
Motion - Örebro kommun ska ha en generös ledsagarservice
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- En översyn av riktlinjerna påbörjas och arbetet återrapporteras till
programnämnden i oktober 2018.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 82 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Föreningen
Solidaritet
Ärendenummer: Sov 114/2018
Ärendebeskrivning
Föreningen Solidaritet ansöker om 85 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd.
Föreningen arbetar bland annat med att stärka vårdnadshavaren i hur
samhället är organiserat och fungerar för att skapa en starkare samsyn
mellan vårdnadshavaren och skola rörande såväl skolans
utbildningsuppdrag såväl som skolans demokrati- och
likabehandlingsuppdrag och på så sätt förbättra möjligheten för
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måluppfyllnad hos elever och ge en ökad integration.
Föreningen Solidaritet har tidigare beviljats utvecklingsstöd av
programnämnden 2016 och 2017.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse för ansökan
Ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelse 2017
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2018
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Solidaritets ansökan om ettårigt utvecklingsstöd avslås.
Föreningsutskottets behandling
Föreningen Solidaritet har fått utvecklingsstöd 2016 och 2017.
Föreningsutskottet uppfattar att föreningen gör ett viktigt och betydelsefullt
arbete i Vivalla. Den ekonomiska årsredovisningen är mycket bristfällig.
Vid träffar med föreningen har detta påpekats, senast den 20 februari 2018.
Föreningsutskottet har rekommenderat föreningen att skaffa sig kunskap
om ekonomi och styrelsearbete, till exempel via studieförbundens
utbildningar.
Mot bakgrund av detta föreslår Föreningsutskottet programnämnden att
avslå ansökan.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottsets förslag.

§ 83 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Örebro tjejjour
Ärendenummer: Sov 203/2018
Ärendebeskrivning
Örebro tjejjour ansöker om 9000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för sitt
projekt riktat till ensamkommande tjejer. I slutet av 2016 fick Örebro
tjejjour ett stöd från programnämnden riktat till ensamkommande barn. Det
projektet blev uppskattat med ett tiotal tjejer på varje träff.
Beslutsunderlag
Ansökan med redovisning
Ekonomisk redovisning
Årsmötesprotokoll 2017
Verksamhetsberättelse 2016
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Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Örebro tjejjour beviljas 9000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för fortsatt
arbete med ensamkommande tjejer. Användningen av stödet redovisas till
föreningsutskottet 2019.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 84 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Europeiskt
teckenspråkscenter
Ärendenummer: Sov 236/2018
Ärendebeskrivning
Föreningen Europeiskt teckenspråkscenter har inkommit med en ny
ansökan om ettårigt utvecklingsstöd på 400 000 kronor.
Ungefär 20-25 procent av Sveriges teckenspråkiga befolkningen bor i
Örebro och i Örebro är det andra största språket efter talad svenska
teckenspråk.
I nuläget täcker lexikonet 25-27 länder i Europa och den nya ansökan
skulle komplettera det existerande lexikonet och göra det mer fullödigt.
Lexikonet och hemsidan förväntas bland annat användas av riksgymnasiet
och av särskolan.
Än så länge har den nya modulen som tagits fram inte publicerats utan
inväntar en ny hemsida som håller på att tas fram. Teckenspråkslexikonet
används till stor del skolungdomar och familjemedlemmar.
Föreningen träffade föreningsutskottet i vid beredningssammanträdet i
april.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Ekonomisk plan
Årsredovisning 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Extra årsmötesprotokoll 2017
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Europeiskt teckenspråkscenter beviljas 400 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för fortsatt arbete med ett teckenspråkslexikon.
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Användningen av stödet återredovisas till föreningsutskottet 2019.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 85 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 99/2018
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 18 maj 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 86 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 100/2018
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
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Gränslöst samarbete, 2018-05-16
Månadsrapport boendesamordning och utskrivningsklara dygn april 2018
Protokoll myndighetsutskott 3 maj 2018
Registrerade ärenden maj 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 87 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 101/2018
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet.
Information om att lagen om betalningsansvar går bra.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 88 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 102/2018
Ärendebeskrivning
Ordföranden tackar nämnden för ett gott samarbete under vinter och vår
2018 och önskar alla en god sommar och semester.
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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YRKANDE/RESERVATION
2018-05-31

Sov 65/2016

Nybyggnad Askenäs
Utred och omprioritera
Under många år har det funnits planer och löften för ett nybyggt eller renoverat
Askenäs. Dessa planer har hela tiden, fått stå tillbaka för annan prioriteringar.
Detta är inte acceptabelt. Nuvarande kommunledning fortsätter att nedprioritera Östernärkeområdets behov. Detta framgår klart i Lokalförsörjningsplan som
presenterats för nämnden och avser tiden 2019-2022.
I beslutsunderlaget till Programnämnden dag som ovan, föreslås under punkt 2,
att nämnden fattar beslut om nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende
på befintlig tomt. I samma beslut, under punkt 3, ges Lokalförsörjningsenheten tillsammans med Örebro Bostäder AB genomföra en förstudie att utreda alternativet att bygga nytt vård- och omsorgsboende på befintlig tomt.
Enligt presenterad tidsplan kommer ett nytt boende inte att kunna vara klart förrän tidigast 2023. En av anledningarna är att ett nytt boende i Brickebacken alternativt Bettorp skall kunna användas som evakueringsboende för boende i
Askenäs.
Detta alternativ medför att de boende blir tvingade till flera flyttar med allt vad
detta kan innebära i olägenhet speciellt avseende personer med demens.
Lokalerna i Askenäs har idag låg kvalité och uppvisar brister både för personal
och boende. Bland annat har boendets kök stängts under året. Behov finns
också av en förstärkning av befintligt brandskydd. Lokalerna är inte heller fullt ut
ändamålsenliga, varken för personal som de boende.
Ett alternativ som inte utretts är huruvida det är möjligt att bygga på befintlig
tomt samtidigt som delar av befintligt Askenäs fortsätter sin verksamhet i hela eller delar av lokalerna. Detta alternativ har inte utretts och bör därför skyndsamt
utredas. Med utgångspunkt från redovisade brister bör därför en åtgärd avseende Askenäs prioriteras och skyndsamt genomföras.
LIBERALERNA YRKAR DÄRFÖR:
-

Ärendet inte beslutas på dagens nämnd utan återremitteras för utredning
av alternativet enligt ovan.
Att Askenäs prioriteras då behovet av vård- och omsorgsplatser fördelas
oavsett vilket alternativ som framgent beslutas.

Om Liberalernas förslag faller i programnämnd Social välfärd är detta tillika en
reservation till förmån för eget yrkandet.

Johan Åqvist (L)

Pia Delin (L)

