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Eva Eriksson, ordförande

Ann-Katrine Jondelius, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 januari 2017.

§ 1 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Föreslås att Ann-Katrine Jondelius (M) utses att justera dagens protokoll
med Marianne Hamp (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Ann-Katrine Jondelius (M) utses att justera dagens protokoll
med Marianne Hamp (M) som ersättare.

§ 2 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnd väster öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till
dagordningen. Sekretessärendena §§ S 12-13 tillkommer.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att fastställa ärendelistan.

§ 3 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden. Febro
Oktay (KD) anmäler jäv i sekretessärende § S 2.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk månadsrapport efter december
Ärendenummer: Sv 24/2016
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Planerare Rolf Jonsson informerar om den ekonomiska månadsrapporten
efter december.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter december.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Sv 223/2016
Handläggare: Marie Worge, Maria Byrstrand, Lena Mantler, Urban
Svensson
Ärendebeskrivning
Socialnämnd västers Verksamhetsplan med budget 2017 beskriver
ambitionen, utmaningarna och målsättningarna för Socialförvaltningens
verksamheter och utveckling under 2017.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2017
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Socialnämnd väster fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Yrkande
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Azita Iranipour (L) och Christer Johansson (L) yrkar avslag på
förvaltningens förslag till förmån för Liberalernas egen tidigare
lagd budget för 2017 i Kommunfullmäktige, bifogas protokollet.
Ann Katrine Jondelius (M) och Marianne Hamp (M) yrkar avslag på
förvaltningens förslag till förmån för eget budgetförslag för Socialnämnd
väster, bifogas protokollet.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån
för Miljöpartiets eget budgetförslag för Socialnämnd väster 2017, bifogas
protokollet.
Owe Ranebäck (KD) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Azita Iranipours (L) och Christer Johansson (L)
avslagsyrkande mot förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer Ann-Katrine Jondelius (M) och Marianne Hamp
(M) avslagsyrkande mot förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer Jesper Räftegårds (MP) avslagsyrkande mot
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga förvaltningens förslag och att Socialnämnd väster beslutar enligt
detta.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Socialnämnd väster fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Reservation
Azita Iranipour (L) och Christer Johansson (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för avslagsyrkandet.
Ann-Katrine Jondelius (M) och Marianne Hamp (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för avslagsyrkandet.
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
avslagsyrkandet.
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§ 6 Tillägg och ändring av delegationsordningen och av
den kompletterande beslutanderätten
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för Socialnämnd väster ses över och uppdateras
fortlöpande. Den senaste uppdateringen beslutades i socialnämnden
den 12 augusti 2016.
Förändringar i organisering av utredningsarbetet, att en placeringsform för
barn och unga tillkommit och behov av kompletterade beslutsfattare för
utlämnande av allmän handling, medför att dessa beslut behöver
kompletteras i delegationsordningen.
En dom från Högsta förvaltningsdomstolen, som innebär begränsning av
rätten att delegera beslut om hemlighållande av vistelseort, medför att
denna delegation tas bort från delegationsordningen.
Den kompletterande beslutanderätten behöver uppdateras, då ny personal
anställts som gruppledare och som enhetschef.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-28
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. De föreslagna tilläggen och ändringarna i delegationsordningen antas.
2. De föreslagna tilläggen och ändringarna i den kompletterande
beslutanderätten antas.

§ 7 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om nuvarande situation gällande asyl och flyktingmottagande
inklusive ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
Statistik
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 8 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sv 335/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Skrivelser:
Samverkansprotokoll, 2017-01-12
Beslut IVO, 2016-12-15
Programplan med budget 2017 Social välfärd
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta anmälda handlingar till protokollet.

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut samt stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 334/2016
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB för tiden
december 2016.
Attestkomplettering december 2016.
Tjänstetillsättningar december 2016.
Socialnämnd västers sociala utskotts protokoll från december.
Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden december.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande stickprov dras att redovisas vid nästkommande
nämndsammanträde, beslut gällande en person född 1204.

§ 10 Anmälan av omedelbara beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut)
Ärendenummer: Sv 333/2016
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Beslut från december 2016 redovisas i pärm vid nämndsammanträdet.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga anmälda beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut) till handlingarna.
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§ 11 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar kring aktuella frågor, händelser och nyheter som
berör Socialnämnd västers verksamheter. Förvaltningen söker förbättrade
samverkansformer med polisen.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna

§ 12 Ordförandes information
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ger aktuell information till Socialnämnd väster. Ordförande
tackar nämnden för ett bra samarbete och ser fram emot det nya året.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna

§ 13 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.

7

SOCIALNÄMND VÄSTER
Ärende Nr 5 Sv 223/2016

Verksamhetsplan med budget 2017
Liberalerna har delvis eller helt andra prioriteringar och satsningar för framtiden. Vi har en
egen Välfärdsbudget för 2017 som också inkluderar Socialvälfärd/socialnämnden. Vi har
bland annat en högre ram för hela området som ger förutsättningar till andra satsningar.
Liberalerna yrkar därför avslag i ärendet till förmån för egen i Kommunfullmäktige tidigare
lagd budget för 2017.

Om Liberalernas förslag faller i nämnden är detta tillika en reservation till förmån
för eget yrkande.

Azita Iranipour (L)

Christer Johansson (L)

Bifogas
Yrkandet bifogas en sida med av delar ur Liberalernas välfärdsbudget, området för
socialvälfärd samt socialtjänst. Dessutom återfinns även ramtabell och prioriteringar i
siffror.

En välfärd i världsklass –
Om friheten ska gälla alla, behöver vi gemensamt ta ansvar för varandra ibland. Vi
kommer ju inte till världen med samma möjligheter, och förutsättningar kan plötsligt
ändras. Med en välfärd i världsklass ser vi till att varje människa får chans att forma sitt liv.
Varje individ ska under hela sitt liv styra sin tillvaro. Att ha den fulla makten över sin vardag,
ska vara en självklarhet. Samhället ska se till, att du känner dig trygg och att du får det
stöd du behöver. För Liberalerna går valfrihet och trygghet hand i hand.
Varje kvinna och man ska kunna leva sitt liv efter sin egen tolkning av begreppet "hög
livskvalité", oavsett ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller av andra
skäl. Det kräver en politik, som uppmärksammar dina särskilda behov. Vi måste ha
strategier att stötta varje individ och fylla dennes behov, utan att ta över individens
ansvar. Det kräver attitydförändringar, såsom till exempel att samhället görs tillgängligt för
alla. Alla människor har behov av att uppleva frihet.

Socialtjänst
Stark socialtjänst med valfrihet och gedigen kunskap
Stöd, när man är som allra svagast, är och har alltid varit en viktig fråga för Liberalerna.
Socialtjänsten fyller en viktig funktion i varje välfärdssamhälle. Människor i utanförskap bör
få ännu bättre hjälp och stöd till en bättre framtid. Socialtjänsten är ett skyddsnät som är
självklart i socialliberalismen. Socialtjänsten är ofta den sista instansen för utsatta
människor, och en mycket viktig funktion i ett samhälle där de svaga får hjälp och stöd. I
socialtjänsten ingår bland annat omsorg om de barn och ungdomar som riskerar att fara
illa.
Bättre skydd för utsatta barn
En av faktorerna för att utsatta barn och unga ska få ett tryggt liv är att de möts av
kompetenta och engagerade socialsekreterare, vilket kräver medarbetare med särskild
kompetens. Det är inte rimligt att de minst erfarna socialsekreterarna får hantera de
svåraste och tyngsta ärendena som berör barn och ungdomar.
Vi vill stärka myndighetsutövningen i barn- och ungdomsvårdsärenden. Socialtjänsten
behöver i takt med fler medborgare ha fler socialsekreterare. Socialsekreterare som
handlägger barn- och ungdomsärenden ska ha särskild kunskap och erfarenhet och ha
högre lön.

Karriärtjänster för socialsekreterare
Det är av stor vikt att socialtjänsten behåller sina medarbetare, så att de kan bygga upp
långvariga och förtroendefulla relationer med de barn och ungdomar som är i behov av
insatser.
Därför vill vi införa karriärtjänster för kommunens socialsekreterare inom enheten för
utredning av barn och ungdom. Denna satsning är ett led i att göra mer för utsatta barn.
Med bättre villkor för medarbetarna blir Örebro kommun en attraktiv arbetsplats.
Till dessa karriärtjänster bör det, utöver särskilda arbetsuppgifter, kopplas en ekonomisk
stimulans, i form av löneförhöjning om 5000 kronor per månad. Antalet karriärtjänster bör
motsvara en socialsekreterare per grupp.

Socialjour
Ett barn som utsatts för övergrepp, bevittnat våld i familjen eller själv blivit misshandlat en
lördagsnatt behöver hjälp av någon som ser och förstår barnets specifika behov just då.
Det handlar om någon som kan ge stöd i den akuta situationen och vid behov initiera
beslut om akut omhändertagande. Socialjouren i Örebro kommun ser till att akut
professionellt stöd ges dygnet runt för hela länet. För att kunna bemöta och ge akut stöd
behövs det socialsekreterare med många års erfarenhet och trygghet i sitt arbete.
Liberalerna vill att socialjouren får bättre förutsättningar att behålla erfarna och
professionella medarbetare genom ett riktat extra lönepåslag samt att bemanningen
utökas med ytterligare två medarbetare. På så sätt tror vi att kompetensen och kvaliteten
på socialjouren kan behållas och stärkas.
Mycket arbete kvar mot våld i nära relationer
Varje år drabbas kvinnor, män och unga människor av våld i nära relationer. Trots stora
satsningar återstår mycket arbete. Liberalismen ska verka för att skydda våldsutsatta män
och kvinnor, flickor och pojkar.
”Centrum mot våld i nära relation” ska förstärkas för att säkerställa arbetet mot våld. Det
är viktigt att samhället kan erbjuda skydd för kommunens medborgare oavsett om det är
män eller kvinnor som drabbas av våldet. Idag har Örebro kommun i samarbete med
Kvinnohuset möjlighet att skydda kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation. Däremot
har kommunen inget samarbete med civilsamhället eller egen möjlighet att skydda män
som blir drabbade av våld i nära relation. Liberalerna vill verka för att inrätta ett skyddat
boende för våldsutsatta män i samarbete med andra kommuner.

Enligt socialstyrelsen har barn som bevittnat våld eller förstått att våld ägt rum behov av
stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att
barn som bevittnar våld eller andra övergrepp får stöd och hjälp i den omfattning de
behöver.
”Centrum mot våld i nära relation” har i sitt uppdrag ett vuxenperspektiv och ger stöd och
skydd till de vuxna som blir utsatta för våld. De har inte uppdrag att arbeta direkt med
barnen som följer med sina föräldrar och som har bevittnat våld i nära relation. Vi vill att
”Centrum mot våld i nära relation” får ett utökat uppdrag och förstärks med en
barnpedagog/kurator som har barnens bästa i fokus samt lyfter barnperspektivet i alla
frågor. Stödinsatser ska erbjudas föräldrarna.
Socialtjänsten behöver också förstärka sitt arbete kring hedersvåld och förtryck.
Socialtjänsten bör starta med en kartläggning kring handläggningsförfarandet när en
individ utsätts för våld och förtryck i hederns namn.
Liberalernas förslag för en bättre socialtjänst:
● Stärka barnperspektivet och socialtjänstens förutsättningar i den sociala barn- och
ungdomsvården.
● Fler socialsekreterare i takt med att kommunens invånarantal ökar.
● Inrätta karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på utredningsenheten.
● Inrätta en barnpedagog/kurator som arbetar direkt med barn som bevittnat våld i
nära relation.
● Inrätta ett skyddat boende för våldsutsatta män i samarbete med andra
kommuner i närområdet.
● Förstärka och kartlägga handläggningsförfarandet när en invid utsatts för våld och
förtryck i hederns namn.
● Lönepåslag med 2 000 kr för samtliga medarbetare inom socialjouren.
● Socialsekreterare med flera års erfarenhet ska handlägga barn- och
ungdomsärenden.
● Införa karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på utredningsenheten.
● Volymökningen ska i första hand användas till fler socialsekreterare i
utredningsenheterna och socialjouren.

Ekonomi
Sifferprioriteringar SoV 2017 (tkr)

19 000

Kuratorer för äldre

1 000

Socialsekreterare

3 500

Grundbemanning nattetid i omsorgen

6 500

Ej höjninga av omsorgstaxan för äldre

2 000

Barnpedagog på CMV

500

Nattpersonal på LSS-boenden

2 000

Karriärtjänster socialsekr på utredningsenheten

2 500

Socialjour

1 000

~moderaterna
Yrkande
Ärende 5
Ärendenurrnner: Sov 223/2016
"Verksamhetsplan med budget 2017"

Social nänmd väster
Örebro kommun
januari 2017

En trygg kommun med en stark välfärd
Nya Moderaterna har presenterat en budget för 2017 som lägger fokus på tryggheten. Vi
vill att Örebro återvänder till välfärdsuppdraget och prioriterar åtgärder mom
verksamheten som ökar tryggheten och stärker välfärden för medborgarna.
Örebro ska vara en trygg kommun där alla känner sig hemma. För att motverka den
växande polariseringen i samhället vill Nya Moderaterna anställa ytterligare fem
fältassistenter och öka deras närvaro i stadsdelar med social oro. Våld, hot och
övergrepp i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Nya Moderaterna vill att
Örebro kommun ska erbjuda utsatta människor hjälp inom 24 timmar.
På senare år har efterfrågan på socialsekreterare på myndighetsutövande funktioner i
enlighet med bland annat LSS och SOL ökat kraftigt. Eftersom de myndighetsutövande
verksamheterna i huvudsak är lagstyrda och därmed obligatoriska riskerar bristen på
kompetent personal att påverka kommunens arbete, och i förlängningen den enskilde
som är i behov av hjälp. Örebro kommun måste kunna garantera kontinuitet inom
socialförvaltningen ur både ett rättssäkerhets- och ett medborgarperspektiv. Nya
Moderaterna vill därför anställa ytterligare fem socialsekreterare på de funktioner som
innefattar myndighetsutövning och införa särskilda karriärtjänster för socialsekreterare.
Alla örebroare ska kunna leva i trygghet och värdighet oavsett skede i livet. Nya
Moderaterna vill att Örebro ska erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg som präglas av hög
kvalitet. Vi vill därför att maxtaxan för vård och omsorgsverksamheterna återställs till
nivån före höjning som genomfördes av de styrande partierna den 1 juli 2016. Vi vill
även införa ett seniorombud som kan erbjuda äldre medborgare en fysisk person att
vända sig till för att få opartisk information, stöd och råd.
Äldre som nyttjar hemtjänsten eller bor på ett vård- och omsorgsboende ska vara nöjda
med kommunens verksamhet. Arbetsbelastningen på hemtjänstpersonalen är idag
mycket hög och många äldre upplever att de inte får tillräcklig uppmärksamhet vid
besöken i hemmet. En stressad personal är inte förenlig med högkvalitativ omsorg och
god arbetsmiljö. Nya Moderaterna vill därför se över möjligheterna att ändra
hemtjänstpersonalens arbetssätt och genomföra digitaliseringsåtgärder inom
hemtjänsten för att effektivisera arbetet. Vi vill utöver detta se över nattorganisationens
utformning med syfte att minska arbetsbördan och ge personalen bättre förutsättningar
för att ge god vård.

God vård innefattar bland mmat en näringsriktig och smakrik kost. Nya Moderaterna
vill att äldre i större utsträckning ska kunna påverka valet av mat i kommunens vård
och omsorgsverksamheter. Vi vill även genomföra separata upphandlingar för tillagning
respektive leverans av matlådor inom vården och omsorgen.
En funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att leva ett fullvärdigt liv. Örebro
ska vara en kommun som präglas av tillgänglighet och gemenskap. Nya Moderaterna
vill därför utöka ledsagarservice så att den även omfattar resor till platser som ligger i
andra kommuner.
Människor som är i behov av vård befinner sig ofta i en utsatt situation. Vi menar att det
är viktigt att medborgarna har en möjlighet att påverka den vård de har rätt till. Lagen
om valfrihetssystem har varit en viktig frihetsreform som har bidragit till ökat
patientinflytandet inom vården. Möjligheten att driva vård- och omsorgsboenden i
intraprenadform hm bidragit till att öka andelen utförare och därigenom mångfalden
inom äldreomsorgen. Det ger dessutom personalen möjlighet att engagera sig mer i den
egna verksamheten. Nya Moderaterna vill därför uppmuntra fler vård- och
omsorgsverksamheter att bli intraprenader.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar:

avslå förslaget till beslut, samt
att
anställa fem nya fältassistenter,
att
att
öka fältgruppens närvaro i stadsdelm· med social oro,
att
erbjuda personer i destruktiva relationer hjälp inom 24 timmm·,
att
anställa fem socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning,
att
införa ett program med katTiätijänster för socialsekreterare,
att
utveckla mbetssättet inom hemtjänsten,
att
begrät1sa antalet hemtjänstmedarbetare som äldre kommer i kontakt med,
att
se över nattorganisationens utfmmning,
att
införa ett seniorombud på deltid,
att
separera upphandlingen av tillagning och leverans av mat till våra äldre,
att
sänka maxtaxan inom vården och omsorgen,
att
verka för ett nmnnbyte av Nämnden för funktionshindrade till Nätnnden
för individer med funktionsnedsättning,
att
utöka ledsagarservice till att omfatta platser utanför kommunen.
att
minska antalet nämnder inom programområde Social välfärd,
att
verka för att fler vård- och omsorgsverksamheter blir intraprenader.
Om nätnnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
För Nya Moderaternas grupp i nämnden

Ann-Katrine Jondelius (M)

Livet mellan husen – i en växande kommun �
Budgetförslag/reservation för socialnämnd väster
Det är glädjande att fler människlr vill bl i Örebrl, lch att det föds många barn. Det innebär
samtidigt ett ökat behlv av blstäder, utbyggd service, fler försklleplatser lch arbetsplatser. I takt
med att husen blir fler lch staden förtätas blir utmaningarna kring det slm händer mellan husen
allt viktigare. Kan vi bevara det gröna i staden? Skapar vi glda livsmiljöer för alla? Får alla barn
samma möjligheter att växa lch utvecklas? Visar vi tillräcklig miljöhänsyn?
Könsnlrmerna är flrtfarande starka i samhället lch flrtsätter att begränsa flicklrs lch kvinnlrs
lika möjlighet att leva det liv de vill. Nya svenskar slm blsätter sig här har lfta svårt att skapa sig
det liv de önskar efterslm både blstadsmarknad lch arbetsmarknad är begränsande. Barn slm
växer upp i Örebrl har tidigt i livet llika livsförutsättningar på grund av de slcileklnlmiska klyftlr
slm tyvärr ökar i samhället.
Klmmunen behöver ett starkare arbete för jämställdhet, ökad integratiln lch mer förebyggande
slciala åtgärder i syfte att alla örebrlare ska kunna växa slm människlr. Fler mötesplatser behövs
lch tillgången till kultur lch bildning måste förbättras så att människlrs ägandeskap lch makt över
sitt liv lch sitt llkalsamhälle ska öka.
Vår framtida bild av Örebrl är ett samhälle där alla människlr har samma glda förutsättningar att
må bra lch förverkliga sina drömmar. Örebrl ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på,
lch deras livskvalitet ska stå i centrum. Och allt vi gör i klmmunen måste rymmas innanför
planetens eklllgiska gränser.
Målet med Miljöpartiets budgetsatsningar för 2017 är att skapa ett gltt liv för våra barn lch att
bygga en grönare lch mer levande stad.

Jesper Räftegård (MP), ledamot
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Programområde Social välfärd �
I det gröna samhället handlar välfärd framför allt lm hållbar livskvalitet – slcialt, eklllgiskt lch
eklnlmiskt. Trygghet lch självbestämmande ska finnas för varje människa, på lika villklr lch
anpassat efter var lch en. Först när våra lmedelbara behlv är tillgldlsedda, slm att ha tak över
huvudet, en trygg försörjning lch att nära lch kära mår bra lch får den lmslrg de behöver, är vi
fullt beredda att verkligen lyfta blicken lch ta ett större ansvar för de långsiktiga fråglrna. Därför är
välfärden en förutsättning för en sllidarisk lch långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Vård, lmslrg lch slcialtjänstens arbete är alltså även avgörande för hela samhällets livskvalitet.
Insatserna från lmslrgen får inte enbart handla lm krlppen, utan måste utgå från den enskilda
perslnens samlade behlv lch önskemål för att bidra till en verkligt gld livskvalitet. Vissa behlv är
mer grundläggande än andra, slm till exempel mat, hygien lch värme. Men lfta underskattas
värdet av det icke-materiella, slm samtal, meningsfull fritid lch känslan av att kunna vara ledig lch
ta hand lm sig själv.
För att svara mlt människlrs llika behlv krävs gld kännedlm lm den slm behöver stöd lch
situatilnen hen befinner sig i. Därför behöver samarbetet mellan llika yrkesgrupper lch
verksamheter utvecklas, både inlm klmmunen lch hls privata utförare. Dagens lch mlrglndagens
slciala prlblem kräver kreativa lch alternativa helhetslösningar för att människlr inte ska utsättas
för lidande, lämnas ensamma eller ryckas ur sina slciala sammanhang eller fysiska miljöer. För att
våra anställda ska klara det krävs en gld arbetsmiljö.

Äldreomsorg
Vi vill att blstäder ska utflrmas så att människlr får större möjlighet att bl kvar även när hälsan
börjar svikta. När detta ändå inte längre är möjligt, på grund av hälslskäl eller blstadens
utflrmning, så måste det finnas bra alternativ. Ingen ska behöva bl ensam slm inte själv vill eller
har behlv av någln annan typ av blende. Vi vill att det ska vara lätt att få klmma till ett annat
blende, tillfälligt eller permanent, för den slm inte längre kan bl kvar hemma. Klmmunen ska
arbeta för att alla äldre slm vill ska få flytta in på ett blende. För att köerna ska minska måste
takten i byggandet av nya blstäder lch blenden öka.
Vi vill att klmmunen bredare ska arbeta med prlfilering av äldreblenden, genlm bland annat
musik lch kultur, llika mldersmål, ldling lch avdelningar med särskild klmpetens för döva lch
blinda. Klmmunen behöver HBTQ-certifierade blenden.
Hemvården ska flkusera på att anställa flerspråkig perslnal för att äldre ska kunna få vård på sitt
mldersmål. Djur, natur, ldlingsbänkar lch trädgårdsaktiviteter kan öka välbefinnandet lch göra
vardagen mer meningsfull. Detta vill vi förverkliga genlm breda lösningar, gärna i samarbete med
dagvården, med andra förvaltningar inlm klmmunen lch med civilsamhället.
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Demensvård
Andelen äldre i befllkningen förväntas öka med 30 prlcent mellan 2010 lch 2050. Det innebär att
en fjärdedel av befllkningen klmmer att vara 65 år eller äldre år 2050. När livslängden ökar stiger
även antalet demenssjuka. I dag tvingas många möta begynnande glömska lch förvirring i
ensamhet. Ingen blrde behöva vänta länge på att få det bistånd slm behövs. Därför behövs fler
utbildningsinsatser för såväl perslnal lch närstående slm för allmänheten. Vi vill utveckla både
Demenscentrum lch dagvården för demenssjuka lch säkerställa att dagvården finns på fler platser i
klmmunen.

Kostverksamheten
Maten spelar en avgörande rlll inte bara i hälslarbetet utan även för varje människas känsla av att
må bra lch ha en gld livskvalitet. Väl tillagade maträtter slm llckar alla sinnen lch matsalar slm är
trevligt utflrmade har stlr betydelse. Därför är det viktigt att maten lm möjligt lagas på plats, så att
dlfterna från köket kan väcka aptiten. Med många tillagningskök minskar dessutlm transplrterna
av mat till blenden lch behlven av lång varmhållning försvinner.
För att maten vi äter ska bli bättre för hälsan lch ha en lägre klimatpåverkan vill vi öka andelen
eklllgiska lch närldlade ingredienser lch minska mängden kött. Ur ett hälslperspektiv är det
viktigt att måltidsverksamheten planeras så att hela dagens verksamhet lch aktiviteter vägs in.

Förebyggande arbete
Långsiktigt slcialt arbete handlar lm att stärka sammanhållningen i samhället. Genlm att tidigt
identifiera risker kan prlblemen upptäckas innan de hunnit uppstå på allvar. Slciala prlblem
klstar samhället väldigt mycket ifråga lm livskvalitet lch initiativkraft, lch är i regel enklare lch
billigare att förebygga än de är att avhjälpa i efterhand när de redan uppstått.
Klmmunens förebyggande arbete måste utvecklas lch fördjupas på alla plan för att undvika lidande
lch förllrade möjligheter. Ett exempel är klmmunens familjecentraler. De är plpulära
mötesplatser för småbarnsfamiljer, slm kan få stöd lch råd från kunnig perslnal, lch fyller en
viktig funktiln genlm att minska segregatilnen lch underlätta för människlr att utvidga sina
slciala nätverk. Vi vill utveckla familjecentralernas verksamhet i takt med att behlvet lch intresset
för verksamheten ökar.
Tidigt stöd till perslner slm riskerar att utveckla prlblem är bra för deras eget välmående lch
lönsamt för samhället. Därför bör sådana insatser betraktas slm slciala investeringar. Vi vill
utveckla riktlinjerna för klmmunens slciala investeringsflnd, genlm att dels förenkla
ansökningsprlcessen lch dels vidga den i dag alldeles för snäva definitilnen av vad slm är en slcial
investering.
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Vid varje större beslut lm förändringar i skllan, vården, lmslrgen eller slcialtjänsten ska en
klnsekvensanalys göras både av de samhällseklnlmiska effekterna lch av hur anhöriga till berörda
medblrgare påverkas.

Hälsa och livskvalitet
I ett rikt liv finns självbestämmande, slcialt umgänge lch känslan av att vara inkluderad. Oavsett
lm du blr i eget hem eller i någln annan blendeflrm så måste varje dag få llv att bära på inslag
slm berikar livet, utifrån dina egna förutsättningar lch intressen. Även äldre lch människlr med
funktilnsnedsättningar ska ha möjlighet att uppleva samvarl lch gemenskap. Alla ska kunna delta i
fysiska lch kulturella aktiviteter på lika villklr. Vi vill till exempel kunna erbjuda körsång, teater lch
dans för äldre lch för människlr med funktilnsnedsättningar. Sång lch musik är särskilt viktiga
inlm demensvården efterslm de väcker minnen lch många andra delar av människan till liv.
Vi vill att klmmunens bibliltek ska vara enkla att använda lavsett lm du blr hemma eller på någln
flrm av särskilt blende.

Tillgänglighet
Tillgänglighet lch delaktighet är mänskliga rättigheter. Trlts detta diskrimineras perslner med
funktilnsnedsättningar lfta i samhället lch på arbetsmarknaden. Bristande slcial lch fysisk
tillgänglighet är starkt diskriminerande för perslner med funktilnsnedsättningar. Örebrl klmmun
måste säkerställa att alla örebrlare på lika villklr kan vara delaktiga i lch ta del av klmmunens
utrymmen lch verksamhet.
Hjälp- lch stödinsatser slm i llika flrmer är anpassade efter individuella behlv är lfta avgörande
för att människlr ska uppnå en tillräckligt hög grad av självständighet. Hjälpmedel minskar lfta
både behlven av vård- lch lmslrgsinsatser lch hälslriskerna för vårdperslnalen.
Dagens tekniska lch medicinska utveckling måste i än högre grad klmma till användning för att
göra människlrs liv lättare. Men vi får inte glömma blrt att även lm sådana hjälpinsatser öppnar
nya möjligheter för människlr att själva påverka sin livssituatiln, så klmmer behlven av bistånd
flrtfarande att finnas kvar. Prylar kan aldrig ersätta mänskliga relatilner.
Människlr med psykisk lhälsa eller lsynliga funktilnshinder faller lfta mellan stllarna, just för att
funktilnshindren inte är lika synliga. Samverkan mellan regilnens psykiatri lch klmmunens
slcialpsykiatri behöver bli bättre.
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Anhöriga
Familjemedlemmar, närstående lch vänner till människlr med behlv av stöd lch lmvårdnad får
lfta bära en mycket stlr del av bördan. De gör ett meningsfullt lch viktigt arbete med avgörande
betydelse för livskvaliteten för den slm får hjälp. Men anhörigvårdare får inte alltid det erkännande
lch stöd slm de förtjänar av samhället. Samtidigt slm det känns bra att kunna finnas till för ens
nära lch kära kan det bli en alltför tung börda att bära, när en persln slm funnits hela ens liv blir
allt äldre, eller lm den egna lrken börjar tryta. För det enlrma arbete de utför har klmmunen ett
lmfattande ansvar.
Vi vill att en analys av klnsekvenserna för anhöriga ska göras innan klmmunen fattar llika beslut
lm större förändringar inlm sklla, vård lch lmslrg eller slcialtjänst.

Socialt företagande och den idéburna sektorn
Örebrls slciala välfärd ska utmärkas av långsiktigt tänkande lch inflytande. Alla ska känna sig
delaktiga i den vård slm berör dem, lch därför kan välfärdens verksamheter inte hanteras slm
vilken marknad slm helst. Ideella lrganisatilner lch frivilligsektlrn har stlr betydelse för vår
gemensamma välfärd lch för att få variatiln lch öka medblrgarnas valmöjligheter. Vi värdesätter
icke vinstdrivna aktörer inlm välfärdssektlrn lch vill att deras initiativ lch engagemang ska
synliggöras, stödjas lch uppmuntras.
Vi vill stärka samspelet mellan den lffentliga lch den idéburna sektlrn lch stödja den slciala
eklnlmin. Det kan röra sig lm verksamheter slm bedrivs av ideella föreningar, kllperativ eller
stiftelser. Vi vill stärka människlrs möjligheter att välja välfärdstjänster på ett sätt slm passar dem
själva, men lckså ge dem förutsättningar att bidra med egna initiativ.
Nu är det viktigare än någlnsin att pllitiken tar sig an uppdraget att utveckla den slciala eklnlmin.
Den blir en allt viktigare del av samhället lch av eklnlmin i stlrt. Det blir allt mer uppenbart att
eklnlmin lch verksamheterna inlm privat lch lffentlig sektlr i dag inte räcker till för att skapa vad
slm är nödvändigt i ett sllidariskt samhälle. Vi vill se fördjupad samverkan mellan klmmunen lch
civilsamhället för att stärka de slciala strukturerna bland äldre med lch utan lmslrgsbehlv.
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Tätare socialt skyddsnät
När samhället misslyckas med att ge alla det utrymme de behöver för en gld livskvalitet behövs ett
väl fungerande slcialt skyddsnät. Människlr slm diskrimineras lch förtrycks eller slm på andra
sätt är slcialt utsatta eller marginaliserade har samma rätt till ett bra liv slm alla andra.
Förebyggande arbete lch ett starkt lch rättvist slcialt skyddsnät förutsätter varandra lch får aldrig
ske på varandras beklstnad.
I alla klmmunens verksamheter är det viktigt att varje människa alltid blir bemött med respekt. Ett
värdegrundsarbete pågår redan i klmmunen, lch vi vill att diskussilnen kring värdegrunder ska
hållas levande inlm allt slcialt arbete.
Våld i nära relationer och mäns våld
Våld i nära relatilner är ett stlrt samhällsprlblem. Våldsutövaren är lftast en man lch den slm
drabbas lftast en kvinna. Förklaringen är inte minst förlegade könsrlller, där pljkar från tidig ålder
tillåts eller till lch med uppmuntras att använda psykiskt eller fysiskt våld.
Våld inlm relatilner slm faller utanför heterlnlrmen är ett prlblem slm flrtfarande i stlr
utsträckning lsynliggörs. Därför är det viktigt att den perslnal slm ska möta våldslffer alltid har
rätt klmpetens. Miljöpartiet vill stödja inte bara Kvinnlhuset utan även mansmlttagningar, lch vi
vill satsa på både förebyggande lch rehabiliterande verksamhet.

Hemlöshet
Människlr slm av llika anledningar saknar blende möter stlra hinder när de försöker skaffa en
blstad. Utan blstad får de inget jlbb, utan jlbb får de inga inklmster lch utan inklmster får de
ingen blstad. Blstad först-klnceptet bryter den lnda cirkeln genlm att en människa slm saknar
blstad helt enkelt får en. Blstaden blir sedan grunden för att ta itu med övriga hinder, slm till
exempel missbruk.
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Gode män, förvaltare och förmyndare
Människlr i Örebrl kan riskera att hamna i en situatiln där de själva eller någln anhörig på grund
av sjukdlm har svårt att sköta sin eklnlmi eller i övrigt tillgldlgöra sig sina rättigheter. Människlr
med funktilnshinder lch människlr slm drabbats av en sjukdlm kan lckså behöva stöd för att få
sina rättigheter säkerställda, sköta sin eklnlmi eller lrdna en bra vardag. Då kan de få en gld man
eller förvaltare förlrdnad av tingsrätten.
Det är viktigt att fler känner sig manade att slm medmännisklr ställa upp lch ta på sig sådana
uppdrag. Klmmunen måste stärka sitt arbete med att hitta lch uppmuntra fler slm kan tänka sig
att ställa upp, i samarbete med civilsamhället, kriminalvården lch patientnämnden.
Örebrl är både anvisningsklmmun lch anklmstklmmun för ensamklmmande barn. Klmmunen
ska arbeta för att utveckla mångfalden bland glde män vad gäller språk, etnicitet, HBTQ-klmpetens
lch andra erfarenheter. En klntinuerlig samverkan mellan llika förvaltningar kring rekryteringen
av uppdragstagare är extra viktig för att säkerställa tillgången till familjehem lch särskilt
förlrdnade vårdnadshavare.

Anställda inom social välfärd
Hur klmmunen väljer att bedriva sin verksamhet är inte en fråga lm bara medblrgarnas lch
vårdtagarnas livsmiljö utan även perslnalens. En hållbar perslnalpllitik är central i en hållbar
välfärd, lch därför måste klmmunen klntinuerligt arbeta för att förbättra perslnalens
arbetsvillklr.
Våra anställda inlm slcial välfärd arbetar direkt med att höja livskvaliteten för framför allt
människlr i svaga, slcialt utsatta lch marginaliserade grupper. Deras arbete lönar sig dessutlm
långsiktigt efterslm slciala prlblem får allvarliga följdverkningar slm sedan går vidare genlm hela
samhället.
Perslnalen måste ges glda möjligheter att fördjupa sig lch utvecklas inlm sina arbetslmråden. Det
stärker yrkesidentiteten, engagemanget, arbetsglädjen lch kvaliteten på det utförda arbetet.
Inlm den slciala välfärdssektlrn finns även de största kvinnldlminerade yrkesgrupperna. Slm
arbetsgivare har klmmunen ett stlrt ansvar att arbeta för höjda löner, färre sjukskrivningar lch
mlt lfrivilligt deltids- lch övertidsarbete. Delade turer ska slm regel inte föreklmma annat än när
den anställde faktiskt väljer det.
Perslnalen inlm äldrelmslrgen utför ett lerhört viktigt, underbetalt lch lfta väldigt tungt arbete
med mycket att göra. Därför vill vi sänka nlrmalarbetstiden lch klmpensera inklmstblrtfallet
genlm höjd timlön – alltså klrtare arbetstid men med lika hög månadslön. Det skulle höja
livskvaliteten, minska stressen lch leda till färre sjukskrivningar.
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Förutsättningar för planperioden 2017-2019
Sociala förutsättningar
Vi är stllta över att Örebrl är en stad rik på människlr med llika bakgrund lch erfarenhet lch att
vår klmmun llckar till sig människlr från llika delar av världen. En förutsättning för den gröna
visilnen lm en värld utan gränser är att vi kan mötas, lavsett lm vi är lika eller llika, lch att vi ser
att det är vår gemensamma framtid slm förenar lss. Vår klmmun växer i reklrdartad fart. Allt fler
barn föds, lch allt fler vill klmma hit för att leva, studera, jlbba lch uppleva. Men i dagens Örebrl
har vi prlblem med segregatiln lch växande klyftlr. Allt för många örebrlare känner sig inte
delaktiga i vår klmmuns utveckling. Det leder till färre gränsöverskridande möten lch sämre
integratiln mellan människlr.
Området där du föds klmmer att påverka din hälsa lch längden på ditt liv. Två barn slm föds på
sjukhuset i Örebrl samma dag har llika förväntad livslängd berlende på llika livsförutsättningar.
Livet kan klrtas med så mycket slm til år lm du föds i ett visst lmråde istället för ett annat.
Örebrlarnas demlkratiska deltagande påverkas av var i klmmunen de lever. Arbetsmarknaden
öppnar eller stänger dörrar för perslner berlende på deras ursprung eller blstadsadress. Barnens
skllutveckling ser llika ut för barn i llika delar av vår klmmun, precis slm deras möjligheter till en
meningsfull fritid.
Människlr har llika inflytande över sina liv lch över samhällsutvecklingen i Örebrl. Segregatilnen
lägger hinder i vägen för Örebrls utveckling genlm att skapa ett “vi lch dlm” slm lrsakar klyftlr
lch kan bli en grlgrund för fördlmar, intllerans lch rasism. Därför behövs pllitik slm får Örebrl
att hålla ihlp.

Demografi
Örebrl är inne i en histlrisk tid av befllkningsökning. Antalet människlr slm lever i klmmunen
ökar snabbt. Den 30 juni hade Örebrl klmmun 144 935 invånare. Till år 2025 beräknas antalet
invånare öka med cirka 20 000 till knappt 164 000. Den kraftiga ökningen består till största delen
av ett inflyttningsöverskltt (fler flyttar till Örebrl än från) men lckså födelseöversklttet är
betydande (antalet födda överstiger antalet döda) lch detta klmmer att bli alltmer betydelsefullt för
fllkökningen under den klmmande tilårsperilden.
Det innebär att den demlgrafiska försörjningsbördan årligen ökar under den klmmande
tilårsperilden. Antalet invånare i yrkesaktiv ålder, 20-64 år, ökar i långsammare takt än antalet
invånare i övriga åldrar.
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Sverige lch världen är inne i en snabbt växande urbaniseringstrend. Vi menar att den trenden måste
balanseras med en utveckling av landsbygden lch att decentralisering bör ske inlm Örebrl
klmmun. Det måste finnas förutsättningar för såväl näringsliv slm klmmunala verksamheter att
utvecklas i blstadslmråden lch på landsbygden - i alla delar av klmmunen. Vi vill stärka
klmmunens mindre samhällen vad gäller service, handel, nybyggnatiln lch företagsetableringar.
Människlr ska kunna leva lch förverkliga sig själva lavsett var i klmmunen man blr. Tillgång till
gld service är viktigt.
Ålderspensionärer
Ålderspensilnärerna (65 år lch äldre) klmmer att öka i en ganska jämn takt under
prlgnlsperilden med knappt 450 per år. De yngre pensilnärerna (65-79 år) ökar mest i början av
prlgnlsperilden att sedan minska någlt mlt slutet. De allra äldsta invånarna, 90 år lch äldre,
förväntas vara någlt lägre till antalet under de klmmande åren jämfört med 2015.
Mellangruppen, 80-89 år, minskar marginellt i år men börjar därefter öka – mlt slutet av
prlgnlsperilden är ökningarna kraftiga. Sammantaget innebär det att den demlgrafiska
utvecklingen får en förhållandevis begränsad effekt på klmmunens vård- lch lmslrgsverksamhet
under de närmaste fem åren, därefter klmmer utmaningarna för äldrelmslrgen gradvis att öka när
vi närmar lss mitten av 2020-talet.

DRIFTBUDGETRAMAR �
PN Social välfärd
Minoritetsstyrets ram 2017
2 896 765
Fler utredande socialsekreterare
2 500
Förstärkning fält/kuratorer socialtjänst
5 000
Utökat föreningsbidrag
2 000
Ökad kvalitet kostverksamheten, äldre
1 000
Sänkta taxor vård och omsorg
1 140
Fastanställa vikarier
−2 500
Backade besparingar
5 000
MP:s ram 2017
2 910 905
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