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Paragraf 107-129

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 10 oktober 2017.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Sara Ishak (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 12 oktober
2017.

§ 107 Vilka skäl får brukare ha för att välja bort
hemvårdspersonal
Ärendenummer: Sov 448/2017
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet på Martha Wicklunds (V) fråga om
vilka skäl brukare får ha för att välja bort personal.
Utförare av hemvård i Örebro kommun arbetar enligt Diskrimineringslag
2008:567 med särskilt fokus på bland annat att arbetsförhållanden ska
anpassas för alla och främja lika rättigheter och möjligheter, att utföraren
ska i verksamheten agera i enlighet med Örebro kommuns Jämställdhetsoch ickediskrimineringsplan. Örebro kommun önskar att verksamheter,
både interna och externa, tar ett aktivt samhällsansvar och bidrar till ett
socialt hållbart samhälle. Det ger en vinst för den enskilde, verksamheten
och hela samhället.
Det har inte förekommit några klagomål eller synpunkter på förhållanden
som beskrivs i frågan.
Beslutsunderlag
Fråga Av vilka skäl får brukare välja bort personal, 2017-05-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet
2

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 108 Delårsrapport 2 med prognos 2017
Ärendenummer: Sov 398/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin 14:20-14:35
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 2 bygger på utfallet januari till augusti och
redovisar prognostiserat helårsutfall för 2017.
Programområde Social välfärd redovisar 2017 ett samlat budgetunderskott
på 39,1 mnkr för helåret 2017. Prognosen innebär en försämring av
prognos 1 med 22 mnkr vilket bland annat förklaras av att förväntade
effektiviseringar och anpassningar av intäktsfinansierade verksamheter
uteblir. Den totala nettokostnaden uppgår till 2 967,4 mnkr.
Intraprenadernas utfall utgör 13,1 mnkr av resultatet.
Nettokostnadsökningen är 5,2 procent, för att klara en långsiktigt god
hushållning behöver åtgärder och effektiviseringar verkställas.
Med undantag för vård- och omsorgsnämnderna klarar nämnderna totalt
inom programområdet en budget i balans eller överskott. Problem finns att
anpassa verksamheterna till intäktsfinansiering. Kompetensförsörjningen
påverkar, flera yrkeskategorier är svåra att rekrytera. Andelen externa
utförare inom omvårdnad ökar kontinuerligt och utgör nu ca 35 procent av
den totalt utförda tiden.
Prognosen för den kommunala hemvården visar ett underskott på 67,6
mnkr exklusive omställningsbudget. Förflyttningen inom den kommunala
hemvården mellan 2016-2017 bedöms bli 33,2 mnkr exklusive
omställningsbudget. Mellan 2016-2017 har vård- och omsorgsnämnderna
totalt förflyttat sig med 61,1 mnkr om även effekt av omprövningskrav
inkluderas.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 med prognos 2017 Social välfärd, 2017-09-29
Delårsrapport 2 med prognos 2017 driftsnämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2017 för programområde Social välfärd
antas.
2. Nämnder som inte uppvisar en ekonomi i balans ska fortsatt vidta
åtgärder för att komma i ram, och kontinuerligt rapportera arbetet till
Programnämnd social välfärd.
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3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 2 för 2017 för programområde Social välfärd
antas.
2. Nämnder som inte uppvisar en ekonomi i balans ska fortsatt vidta
åtgärder för att komma i ram, och kontinuerligt rapportera arbetet till
Programnämnd social välfärd.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
Jesper Räftegård (MP) deltar inte i beslutspunkt 2. Martha Wicklund (V)
avstår från att delta i samtliga beslutspunkter.

§ 109 Information om budget 2018
Ärendenummer: Sov 393/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programekonom ger muntlig information om hur arbetet med programplan
med budget 2018 går och om förslag till budgetramar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 110 Igångsättningsbeslut om förstudie för vård och
omsorgsboende i Brickebacken
Ärendenummer: Sov 424/2017
Handläggare: Mikael Gustander
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.
Avdelningen Lokalförsörjning och service föreslås få i uppdrag att
tillsammans med ÖrebroBostäder AB teckna ett förstudieavtal för att
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utreda förutsättningarna för en byggnation av ett vård- och omsorgsboende
i Brickebacken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-09-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd ger Lokalförsörjningsavdelningen i
uppdrag att med ÖrebroBostäder AB teckna förstudieavtal avseende ett
vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Förstudien ska resultera i ett
beslutsunderlag med förslag på utformning, plan för genomförande,
tidsplan samt kostnad.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 111 Utredningsuppdrag inför vård- och omsorgsboende
i Lillån/Bettorp 2024
Ärendenummer: Sov 425/2017
Handläggare: Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
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.
Statistisk prognos påvisar ökning av äldre i de norra stadsdelarna samt i
Glanshammarområdet. Programnämnd social välfärd ger därför
Lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag att utreda möjligheterna för ett
vård- och omsorgsboende i Lillån/Bettorp med ca 72-81 platser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-09-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 112 Igångsättningsbeslut om förstudie för
ombyggnation Skebäcksgården
Ärendenummer: Sov 423/2017
Handläggare: Mikael Gustander
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 idag 24 vård- och omsorgsboenden. Enligt prognos som
årligen revideras finns det till och med 2024 behov av ca 250 stycken nya
vård- och omsorgsboendeplatser. Utöver de nybyggnadsprojekt som är
planerade bör också förutsättningarna för utbyggnad av befintliga vårdoch omsorgsboenden utredas.
Avdelningen för Lokalförsörjning och service föreslås få i uppdrag att
tillsammans med Länsgården Fastigheter AB genomföra en förstudie för en
om- och tillbyggnad av vård- och omsorgsboendet Skebäcksgården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-09-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 113 Avrapportering strategi för införande av
rehabiliterande arbetssätt
Ärendenummer: Sov 142/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Koordinator för genomförandet av rehabiliterande arbetssätt Berit
Hjalmarsson beskriver hur arbetet med de fem olika delprojekten går
vidare och hur tidsplanen ser ut.
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.

§ 114 Strategin Åldras på dina villkor
Ärendenummer: Sov 135/2014
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
I Örebros Övergripande strategier och budget anges att ett strategiarbete
ska genomföras i syfte att bidra till att kommunen på sikt ska ha Sveriges
bästa äldreomsorg. I strategiarbetet ska ges en tydlig bild av vad
medborgarna och medarbetarna anser känneteckna en god äldreomsorg och
hur kommunen kan förflytta sig i den riktningen. Därför har det
genomförts medarbetar- och medborgardialog i flera steg. Arbetet ska
utmynna i en strategi för äldreomsorgens utveckling på kort och lång sikt.
I slutet av förra året tillsatte programnämnden en parlamentarisk grupp
med uppdrag att utarbeta ett förslag till strategidokument. Resultaten av
medborgar- och medarbetardialog samt framtidsanalysen utgör underlag
för den parlamentariska gruppens arbete. Förslaget till strategi, ”Åldras på
dina villkor”, föreläggs nu Programnämnden.
Strategidokumentet syftar till att styra utvecklingen av kommunens
äldreomsorg på några års sikt och ge vägledning i ett längre tidsperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Åldras på dina villkor - Strategi för utvecklingen av äldreomsorgen 20182021 med framtidsperspektiv mot 2040
Förslag till beslut
Den parlamentariska gruppens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Strategin Åldras på dina villkor antas.
2. 6,0 miljoner avsätts i programnämndens budget för 2018 för
implementering, i summan ingår också medel till förberedelser för
införande av ett rehabiliterande arbetssätt. Programdirektören får i uppdrag
att verkställa implementeringen.
3. Uppföljning av planen ska göras första gången i maj 2018.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Martha Wicklund (V) lämnar in ett skriftligt yrkande.
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Per-Åke Sörman (C), Johan Åqvist (L) och Ulf Södersten (M) yrkar avslag
till Martha Wicklunds yrkande.
David Larsson (SD) yrkar avslag till förslaget till den parlamentariska
gruppens förslag.
Jesper Räftegård (MP) yrkar bifall till beslutspunkt 1.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) Finner att det finns två förslag till beslut
det vill säga den parlamentariska gruppens förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om avslag till den parlamentariska gruppens
förslag i förmån för eget yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt den parlamentariska gruppens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Strategin Åldras på dina villkor antas.
2. 6,0 miljoner avsätts i programnämndens budget för 2018 för
implementering, i summan ingår också medel till förberedelser för
införande av ett rehabiliterande arbetssätt. Programdirektören får i uppdrag
att verkställa implementeringen.
3. Uppföljning av planen ska göras första gången i maj 2018.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Jesper Räftegård (MP) avstår från att delta i beslutspunkt 2.
Reservation
Martha Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget skriftligt
yrkande.
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 115 Utvärdering och upphörande av avtal CM-teamet
Ärendenummer: Sov 273/2012
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
CM-teamet (case management) är ett samarbete mellan Region Örebro län
och Örebro kommun och startade 2006. Verksamheten är organiserad
under Socialförvaltningen i Örebro, Behandlingsenhet vuxna, och syftar till
att stödja medborgare i kommunen som har såväl psykiska funktionshinder
eller sjukdom som missbruks- och beroendeproblematik och sociala
problem.
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En utvärdering av verksamheten har genomförts under 2016 och kommit
fram till att samtliga parter är eniga om att målgruppen finns, men att det
saknas en samsyn på om verksamheten behövs och fyller en funktion.
Förslag till beslut är därför att avsluta CM-teamet, men att en ny
överenskommelse för struktur för samverkan kring målgruppen görs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-08-09
Bilaga 1 - Utvärdering av CM-teamet, 2016-12-12
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Nuvarande avtal sägs upp och parterna enas om ett datum för
verksamhetens upplösning.
2. Programdirektören får i uppdrag att göra en överenskommelse med
Region Örebro län om struktur för fortsatt generell samverkan kring
målgruppen, vuxna personer med psykisk störning och samtidigt missbruk.
Yrkande
Johan Åqvist (L) yrkar avslag till beslutspunkt 1.
Martha Wicklund (V) yrkar att en ytterligare beslutspunkt läggs till om en
återrapportering till programnämnden i mars 2018.
Ulf Södersten (M) yrkar bifall till Johan Åqvists (L) yrkande.
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut
på beslutspunkt 1 och 3 enligt Martha Wicklunds (V) yrkande och att
programnämnden beslutar enligt dessa.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 1, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Johan Åqvist (L) och
Ulf Söderstens (M) yrkande om avslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att programnämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Nuvarande avtal sägs upp och parterna enas om ett datum för
verksamhetens upplösning.
2. Programdirektören får i uppdrag att göra en överenskommelse med
Region Örebro län om struktur för fortsatt generell samverkan kring
målgruppen, vuxna personer med psykisk störning och samtidigt missbruk.
3. Arbetet med verksamhetens upplösning och ny överenskommelse med
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Region Örebro län återrapporteras till programnämnden i mars 2018.
Reservation
Johan Åqvist (L) reserverar sig skriftligt mot programnämndens beslut om
beslutspunkt 1 i förmån för eget yrkande om avslag.
Ulf Södersten (M), Sara Ishak och Anders Brandén reserverar mot
programnämndens beslut om beslutspunkt 1 i förmån för eget yrkande om
bifall till Johan Åqvists (L) yrkande.

§ 116 Svar på remiss om reviderade föreskrifter om
behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter inom barn- och
ungdomsvården
Ärendenummer: Sov 346/2017
Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning med krav på behörighet för
handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården i kraft.
Regleringen av behörighet syftar till att skapa en garanti för att
arbetsuppgifterna utförs av personal med viss formell kompetens.
Sedan föreskrifterna trädde i kraft har svårigheter uppmärksammats i
tillämpningen. Socialstyrelsen har övervägt olika alternativ till reglering.
De nu gällande föreskrifterna har visat sig vara svåra att tillämpa i
praktiken.
Socialstyrelsen har övervägt att föreslå att de detaljerade reglerna om
kurser som anges i 3 kap. 2 § ska bli rekommendationer i form av allmänna
råd i stället för bindande föreskrifter.
Örebro kommun instämmer därför att de föreslagna lättnaderna i de
absoluta kraven på utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-09-15
Yttrande remiss, 2017-09-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Yttrandet över Remiss av förslag till reviderade föreskrifter om
behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård
antas och överlämnas till Socialstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar att undantag endast ska göras i särskilda fall om
kvalitén inte påverkas.
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Martha Wicklund (V) yrkar att en formulering som om att utredningar inte
ska delas upp mellan olika professioner ska läggas till i yttrandet.
Johan Åqvist (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Per-Åke Sörman (C) yrkar avslag till David Larssons (SD) och Martha
Wicklunds (V) olika yrkanden.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut
för beslutspunkt 1 och att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande om att
en formulering om att utredningar inte ska delas upp mellan olika
professioner ska läggas till i yttrandet mot eget avslagsyrkande och finner
att programnämnden avslår Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter David Larssons (SD) tilläggsyrkande om att en
formulering om att undantag endast ska göras i särskilda fall om kvalitén
inte påverkas mot eget avslagsyrkande och finner att programnämnden
avslår David Larssons (SD) tilläggsyrkande.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Yttrandet över Remiss av förslag till reviderade föreskrifter om
behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård
antas och överlämnas till Socialstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot programnämndens beslut
om att avslå hans tilläggsyrkande.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot programnämndens beslut om att
avslå hennes tilläggsyrkande.

§ 117 Svar på remiss om delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen
Ärendenummer: Sov 329/2017
Handläggare: Inga Blomstrand
Ärendebeskrivning
Personer som behöver hjälpmedel i sin dagliga livsföring får dessa utifrån
Hälso- och sjukvårdslagen. Förskrivningen av hjälpmedel för den enskilda
ser olika ut i landet och det finns ett underutnyttjande av hjälpmedel. För
att öka likvärdigheten i fråga om hjälpmedel och minska skillnaderna över
landet har Socialdepartementet gjort en utredning och lämnar nu förslag på
åtgärder. Utredningen kartlägger också tillgången på hjälpmedel för den
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enskilda och analyserar ansvarsfördelningen och samordningen mellan
huvudmän.
Örebro kommun anser att utredningen är gedigen och på ett bra sätt belyser
de frågeställningar som hittills gjort att hjälpmedelsområdet inte varit
jämlikt eller tydligt över landet. Kommunen lämnar i ett yttrande ett antal
synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande till Socialdepartementet, 2017-09-25
Tjänsteskrivelse, 2017-09-25
Remiss SOU 2017:43
Remissmissiv SOU 2017:43
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Yttrandet över SOU 2017:43 På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen antas och överlämnas till
Socialdepartementet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 118 Svar på motion om att Örebro kommun ska ha en
generös ledsagarservice
Ärendenummer: Sov 393/2016
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M), har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 27 april 2016, § 570.
Motionen innehåller ett förslag om att ge Programnämnd social välfärd i
uppdrag att se över de kommunala riktlinjerna för ledsagarservice. Detta
med syfte att göra de mer generösa. Motionen hävdar att Örebro kommun
är ett exempel på en kommun som i dagsläget begränsar insatsen om
ledsagarservice, där de betonar vikten av att få möjlighet till resor utanför
kommungränsen. Detta med stöd från socialstyrelsens granskning.
En översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning ska redovisas
senast den 1 oktober 2018, vilket är ett skäl till att avvakta med att se över
Örebro kommuns riktlinjer för ledsagarservice.
Beslutsunderlag
Svar på motion, 2016-09-14
Motion från Emelie Jaxell (M) om att se över de kommunala riktlinjerna
för ledsagarservice med syfte att göra dem mer generösa, 2016-04-27.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Ulf Södersten (M), Johan Åqvist (L), Martha Wicklund (V) och Jesper
Räftegård (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Ulf Söderstens
(M), Johan Åqvists (L), Martha Wicklunds (V) och Jesper Räftegårds (MP)
bifallsyrkande till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Ulf Södersten (M), Sara Ishak (M), Anders Brandén (M), Johan Åqvist (L),
Martha Wicklund (V) och Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot
beslutet i förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

§ 119 Förfrågningsunderlag Gnistan
Ärendenummer: Sov 409/2017
Handläggare: Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning
Upphandlings- och uppföljningsavdelningen har på uppdrag av
programnämnden tagit fram ett nytt förfrågningsunderlag för upphandling
av härbärge- och stödboendeplatser. Det som förändrats jämfört med
föregående förfrågningsunderlag är framförallt utvärderingsmodellen som
delas in i två utvärderingskriterier.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Reviderat förfrågningsunderlag antas.
2. Beslut justeras omedelbart.

13

Beslut
Programnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 120 Information om kartläggning av våld i nära relationer
Ärendenummer: Sov 445/2017
Handläggare: Renée Andersson
Ärendebeskrivning
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Information om den
kartläggning av våld i nära relationer som genomförts i kommunen.
Beslutsunderlag
Sammanställning av enkät
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

§ 121 Information om närsjukvårdscentrum
Ärendenummer: Sov 446/2017
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

§ 122 Återrapportering av hur förändringsledningen
fortskrider
Ärendenummer: Sov 247/2017
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet.
Vård- och omsorgsnämnd öster inkom våren 2017 med en handling (Vö
375/2016) som beskriver att nämnden inte bedöms klara en budget i balans
2017 trots vidtagna åtgärder.
På programdirektörens uppdrag genomfördes våren 2017 en utredning
kring kostnadsnivåer inom ordinärt boende med en fördjupning inom
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service- och omvårdnadsinsatser ur både ett program- och ett
utförarperspektiv. Utredningen synliggjorde behov av ett förändrings- och
stödteam för att långsiktigt stödja och förbättra effektiviteten i den
kommunala hemvården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-10-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 123 Rapport ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2
2017
Ärendenummer: Sov 403/2017
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, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2017
Sammanställning statistik samtliga nämnder kvartal 2 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för hantering.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 124 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Röda Korsets
samverkansråd i Örebro kommun
Ärendenummer: Sov 412/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Röda korsets samverkansråd i Örebro kommun ansöker om bidrag för sina
verksamheter med ensamkommande flyktingungdomar. Röda korset
genomför ett antal aktiviteter riktade till ensamkommande
flyktingungdomar, däribland fotbollsturnering med Korpen, läxhjälp,
mentorer och olika övriga aktiviteter.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse för ansökan
Ekonomisk plan 2017
Ekonomisk redovisning 2016
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Röda korsets samverkansråd i Örebro kommun beviljas 27 800 kronor i
stöd för aktiviteter riktade till ensamkommande barn och ungdomar.
Terés Björndahl (SD) reserverade sig mot beslutet att bevilja Rödakorsets
samverkansråd i Örebro kommuns ansökan i förmån för eget
avslagsyrkande.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar avslag till Föreningsutskottets förslag.
Gunhild Wallin (C), Jesper Räftegård (MP), Johan Åqvist (L) och Ulf
Södersten (M) yrkar bifall till Föreningsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Föreningsutskottets förslag till beslut och David Larssons
(SD) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Föreningsutskottets förslag.
Beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Röda korsets samverkansråd i Örebro kommun beviljas 27 800 kronor i
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stöd för aktiviteter riktade till ensamkommande barn och ungdomar.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar skriftligt sig mot beslutet i förmån för sitt
yrkande om avslag till Föreningsutskottets förslag.

§ 125 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Anhöriga
hjälper anhöriga
Ärendenummer: Sov 370/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Anhöriga hjälper anhöriga ansöker om 50 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för att genomföra en kartläggning kring missbruksvården
gällande unga vuxna och jämföra vården med andra kommuner. Syftet är
att ta fram förslag på samarbetsformer för missbruksvården mellan Örebro
kommun och föreningen AHA samt utveckla AHAs anhörigstöd för att
bättre stämma ihop med missbruksvården i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Redogörelse
Underlag från Socialförvaltningen
Årsmötesprotokoll
Stadgar
Årsbokslut
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan och budget
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anhöriga hjälper anhörigas ansökan om utvecklingsstöd för att
genomföra en kartläggning av missbruksvården avslås då den inte anses
som föreningsverksamhet.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet anser inte att den kartläggning som Anhöriga hjälper
anhöriga ansöker om utvecklingsstöd för är en uppgift för föreningen, utan
att det är en angelägenhet för Socialnämnderna och Socialförvaltningen.
I Verksamhetsplan med budget 2017 har Socialnämnderna gett
socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga förvaltningens arbete inom
området unga vuxna, för att få syn på målgruppens behov och hur
förvaltningen kan möta dessa på ett bättre sätt.
Förvaltningen ser att AHA är en viktig intressent att möta för att nå
målsättningarna med uppdraget.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar avslag till Föreningsutskottets förslag.
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Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Föreningsutskottets förslag till beslut och David Larssons
(SD) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Föreningsutskottets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Anhöriga hjälper anhörigas ansökan om utvecklingsstöd för att
genomföra en kartläggning av missbruksvården avslås då den inte anses
som föreningsverksamhet.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet i förmån för eget
yrkande om avslag på Föreningsutskottets förslag.

§ 126 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 146/2017
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 september 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 127 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 147/2017
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.
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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.

§ 128 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 399/2017
Ärendebeskrivning
Programdirektör Daniel Jansson Hammargren informerar om att en konsult
hyrts för att genomföra en utredning om valfrihetssystemet inom Social
välfärd. Utredningen planeras vara klar till i december.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 129 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 400/2017
Ärendebeskrivning
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) informerar att Örebro Stadsmission
kommer att få utbetalt 250 000 kronor i stöd till härbärget Vinternatt och
Crossroads som avsats i budgeten 2017.
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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§12 Strategin Åldras på dina villkor
Vi i Vänsterpartiet har varit med och arbetat med utformandet av strategin
och vi anser att den blivit bättre tack vare vår medverkan. Vi tror att flera av
förslagen kan göra att äldreomsorgen fungerar bättre, men endast om
förvaltningen ges rätt förutsättningar för att utveckla verksamheten. Och
eftersom strategin saknar flera viktiga moment så kan vi inte ställa oss
bakom den i sin nuvarande form.
För det första saknar utredningen av personalens arbetsmiljö helt och hållet
perspektivet från de privat anställda och kan endast anses beskriva
förutsättningarna i den kommunala egenregin. Den
medarbetarundersökning som gjorts och som ligger till grund för hela
strategin, bygger till 100 procent på svar från anställda i den kommunala
egenregin. Vi anser därför att strategin endast hanterar den kommunala
egenregin.
För det andra måste strategin kompletteras med en finansieringsplan och en
handlingsplan för dess genomförande. I nuläget finns det inga signaler på att
medel ska avsättas för att genomföra strategin annat än att man ska
genomföra den inom befintlig ram. En strategi för att utveckla
äldreomsorgen på kort och lång sikt utan avsatta resurser riskerar att bli en
skrivbordsprodukt utan reell inverkan på verksamheten.
Men det stora problemet är att strategin saknar en seriös genomgång av
äldreomsorgens organisering. Hemvården dras nu med enorma utmaningar,
vilket har sin grund i införandet av lagen om valfrihetssystem, LOV. Den
har gjort verksamheten enormt dyr och kostnadsdrivande, oöverskådlig och
har framförallt lett mycket svåra omständigheter för personalen. Vi i
Vänsterpartiet vill avveckla LOV:en och istället omforma hemvården till
kommunala intraprenader. Intraprenad är en bra och effektiv driftsform, där
personalen får större inflytande över planeringen och driften av
verksamheten.
I samband med att hemvården omformas till intraprenader, ser vi gärna att
planeringssystemet TES utvecklas eller avvecklas och att ett nytt system
arbetas fram tillsammans med intraprenadenheterna.
Örebro kommuns vård- och omsorgsboenden ska skötas av kommunen. Vi
vill att avtalen med de privata företagen succesivt fasas ut och återtas av
Örebro kommun eftersom vi anser att all äldreomsorg i kommunen ska
skötas utan privata vinstintressen. Vi vill ta ansvar för alla våra skattekronor
och att alla effektiviseringar ska återinvesteras och att alla framsteg vi gör
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ska komma alla verksamheter till godo. Örebro kommun har högst ställda
krav på arbetsmiljö och kollektivavtal, vilket de privata företagen inte
behöver anpassa sig till fullt ut. Många av utvecklingsområdena i strategin
blir därför omöjliga att genomföra i hela äldreomsorgen på grund av de
många privata företagen i verksamheten. Bristen på insyn i de privata
företagens ekonomi och över driften gör att vi har svårt att få inflytande
över ambitionsnivån på de olika boendena.
Bemanningsarbetet inom äldreomsorgen måste utvecklas strategiskt. I
nuläget är många av verksamheterna helt i händerna på bemanningsföretag.
Inom vissa enheter är upp till 70 procent av sjuksköterskorna anställda av
bemanningsföretag. Dessa bemanningsanställda vare sig kan eller får ta
ansvar för verksamheten vilket skapar enorm press och en orimlig
arbetssituation för de ordinarie anställda. Den här utvecklingen måste brytas
och vi vill att kommunen arbetar fram en strategi för hur
bemanningsarbetet ska hanteras på lång sikt för att minimera användandet
av dyra och okontinuerliga bemanningsanställningar.
Den omorganisering som genomförts av hemvården har tyvärr inte fallit väl
ut. De chefer som är närmast undersköterskorna har orimligt många
underställda. Det skapar en enorm press på cheferna som inte kan erbjuda
ett bra stöd till sin personal och som slits mellan rollerna som både
arbetsgivarens representant och som anställd själv. Inom andra kommunala
verksamheter har varje chef mycket färre anställda under sig, vilket skapar
en bättre arbetsmiljö. Vi vill se en mer jämställd chefsorganisation inom
hemvården där antalet underställda per chef är mer jämförbar med andra
kommunala verksamheter.
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Därför anser Vänsterpartiet att Programnämnd Social Välfärd får i
uppdrag
att

komplettera strategin med ett kapitel om äldreomsorgens
organisering

att

komplettera strategin med en analys av anställda inom privat
hemvård

att

utreda hur hemvården kan avveckla lagen om valfrihetssystem
(LOV) och omformas till flera kommunala intraprenader

att

planeringsverktyget TES ses över inom hemvården. Istället
utvecklas nya former av tidsplanering tillsammans med
intraprenaderna

att

avtalen med privata utförare på vård- och omsorgsboenden
fasas ut och ersätts av kommunal drift

att

en strategi arbetas fram för att hantera bemanningen av
äldreomsorgen utan att vara beroende av bemanningsföretag

att

en ny chefsstruktur för hemvården arbetas fram i samverkan
med fackförbunden för att få ner antalet underställda per chef

att

en plan för strategins finansiering tas fram

att

en handlingsplan för strategin tas fram

Om våra yrkanden inte bifalles, fungerar den här skrivelsen som en
reservation.
För Vänsterpartiet
Martha Wicklund
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