~
Sov 11/2017

Protokoll

'

ÖREBRO

Programnämnd social välfärd
2017-09-07
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Dialogen, 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)
Sara Ishak (M)
David Larsson (SD)
Jesper Räftegård (MP)

Jäv § 93
Jäv § 93

Tjänstgörande ersättare
Britten Uhlin (S)
Elvy Wennerström (S)
Pia Delin (L)
Nadia Abdellah (V)

Ersätter Fisun Yavas (S) § 93
Ersätter Gun Carlestam Lewin (S) § 93
Ersätter Carl-Johan Wase (M)
Ersätter Martha Wicklund (V)
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Carina Carlsson Planerare
Lena Ljungsten Upphandlare

Paragraf 87-106

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 21 september 2017.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Johan Åqvist (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 september
2017.

§ 87 Igångsättningsbeslut för lokalförändringar för OTgruppen
Ärendenummer: Sov 375/2017
Handläggare: Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
Beslut
Ärendet omfattas av sekretess och kommer därför att hanteras bakom
stängda dörrar.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 88 Hantering av tillagningsköket på Trädgårdarna
Ärendenummer: Sov 293/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin, Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
Ärendet hanterar förslag till förändrad driftsform för köket på
Trädgårdarna från entreprenad till drift i egen regi. Under utredning har det
uppdagats att lokalens utformning inte är anpassad för extern drift.
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Förutsättningarna för att bedriva extern drift är inte heller optimala då
kundunderlaget inte bedöms tillräckligt i dagsläget. Samtidigt finns behov
av ytterligare produktionsmöjligheter för vård- och omsorg då flera
renoveringar av kök ska ske de närmsta åren.
Barn- och utbildning kommer vara ansvariga för den
kommungemensamma kostorganisationen. Frågan kring eventuella
framtida entreprenadlösningar behöver hanteras i kommande
utvecklingsarbete. En långsiktig strategi för driftsform behöver tas fram.
Utvärdering av förslaget med intern drift för Trädgårdarnas kök föreslås
hanteras inom ramen för kostorganisationens fortsatta utveckling.
Köket på Trädgårdarna föreslås öppnas i januari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-08-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tidigare beslut om att upphandla kök på entreprenad upphävs.
2. Drift av Trädgårdarnas kök ska ske internt inom Örebro kommun.
3. Finansiering av köket sker inom befintliga ramar.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 89 Utveckling av kontrollfunktion inom
valfrihetssystemet
Ärendenummer: Sov 551/2016
Handläggare: Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till utvecklad
kontrollfunktion för valfrihetssystemet som är proaktiv och bygger på att
kontroller innan utbetalning sker, för att minska risken för debitering av
insatser som inte utförs.
För att detta ska vara möjligt ställs stora krav på att samtliga utförare vet
hur insatser skall registreras samt att det finns förutsättningar att göra rätt.
Detta ställer höga krav på att Örebro kommun erbjuder bra utbildningar,
fungerade rutiner samt pedagogiska manualer.
Istället för att utförare fakturerar innebär förslaget att systemägaren, efter
genomgången kontroll, betalar ut ersättning till utförare inom
valfrihetssystemet.
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Förväntad nettobesparing av förslaget beräknas till cirka 24 mnkr per år.
Beräkningen har då tagit hänsyn till att förstärka Avdelningen för
myndighetsutövning, Avdelningen för upphandling och uppföljning och
Ekonomiavdelningen med de resurser som krävs för att få bättre
individuppföljning, uppföljning av utförare samt bättre ekonomisk kontroll
av valfrihetssystemet.
Beslutsunderlag
Rapport - Utveckling av kontrollfunktion inom valfrihetssystemet, 201704-28
Tjänsteskrivelse, 2017-08-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förslaget till utvecklad kontrollfunktion startar upp 1 november 2017.
2. Bemanningen förstärks permanent med 5 årsarbetare samt ytterligare 5
årsarbetare i tolv månader för att Kommunstyrelseförvaltningen ska kunna
utarbeta nya arbetssätt och rutiner. Dessa tjänster ska fördelas riktat till
Myndighetsavdelningen och Avdelningen för upphandling och
uppföljning. Finansiering av tjänsterna sker inom ramen av den
effektivisering som görs av köpkraften av omsorgsinsatser.
3. Programdirektören och biträdande förvaltningschef för
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i dialog med
Myndighetsavdelningen samt Avdelningen för upphandling och
uppföljning skapa en tydlig struktur för hur samverkan och
ansvarsfördelning ska ske runt kontrollfunktionen.
4. En redogörelse för det pågående arbetet med kontrollfunktionen ges till
programnämnden i april 2018 och en uppföljning av vilka effekter
kontrollfunktionen ger ur olika perspektiv lämnas till programnämnden i
november 2018.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar bifall till förslaget och att få lämna ett särskilt
yttrande.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Förslaget till utvecklad kontrollfunktion startar upp 1 november 2017.
2. Bemanningen förstärks permanent med 5 årsarbetare samt ytterligare 5
årsarbetare i tolv månader för att Kommunstyrelseförvaltningen ska kunna
utarbeta nya arbetssätt och rutiner. Dessa tjänster ska fördelas riktat till
Myndighetsavdelningen och Avdelningen för upphandling och
uppföljning. Finansiering av tjänsterna sker inom ramen av den
effektivisering som görs av köpkraften av omsorgsinsatser.
3. Programdirektören och biträdande förvaltningschef för
4

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i dialog med
Myndighetsavdelningen samt Avdelningen för upphandling och
uppföljning skapa en tydlig struktur för hur samverkan och
ansvarsfördelning ska ske runt kontrollfunktionen.
4. En redogörelse för det pågående arbetet med kontrollfunktionen ges till
programnämnden i april 2018 och en uppföljning av vilka effekter
kontrollfunktionen ger ur olika perspektiv lämnas till programnämnden i
november 2018.
5. Nadia Abdellah (V) får lämna ett särskilt yttrande.

§ 90 Analys hemvården
Ärendenummer: Sov 247/2017
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren, Elisabeth Nordin, Anderas
Legnerot, Anna-Stina Lander
Ärendebeskrivning
Resultatet 2016 för den kommunala utföraren av hemvård visade på
kraftiga ekonomiska förbättringar men trots detta återstår ett underskott på
drygt 53 mnkr. Programnämnd social välfärd redovisade ekonomiska
förbättringar i resultatet för 2016 men även här fanns ett ekonomiskt
underskott på cirka 22 mnkr avseende köp av omvårdnads- och
serviceinsatser. Prognosen för 2017 är något osäker men bedömningen vid
delårsrapport med prognos 1 är en budget i balans för köp av verksamhet
men kräver fortsatta åtgärder. Den kommunala utföraren bedöms vid delår
1 göra en viss förflyttning men underskottet bedöms trots detta bli närmare
47 mnkr 2017.
Sammantaget visar det nuvarande och prognostiserade ekonomiska läget
inom vård- och omsorgsnämnderna att det finns behov av att göra en
grundlig utredning kring kostnadsnivåerna för ordinärt boende för den
kommunala hemvården i Örebro kommun.
Med syfte att grundligt redogöra för kostnadsnivån för ordinärt boende
med fokus på service- och omvårdnadsinsatser ur två perspektiv, den
kommunala utförarens perspektiv och beställarperspektivet, har
Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram denna rapport.
Beslutsunderlag
Rapport - Analys och jämförelser mellan förutsättningar och
kostnadsnivåer, ordinärt boende Örebro kommun
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.

§ 91 Tilläggsanslag och ombudgeteringar september 2017
Ärendenummer: Sov 394/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för nämndernas kompensationer för
kostnadsökningar 2017 avseende höjt personalkostnadspåslag för unga
samt särskilda lönesatsningar i löneöversyn 2017 enligt beslut i
Kommunstyrelsen (Ks 1315/2016). Programområdet kompenseras med 4,1
mnkr. Nämnderna kompenseras via ramförstärkning, externa och interna
utförare som ersätts via intäktsersättning har fått kompensation för den
ökade nivån i sin ersättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Fördelad budget per driftsnämnd fastställs enligt underlag i
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 92 Budgetförutsättningar
Ärendenummer: Sov 393/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Muntlig information om budgetdirektiv och tidsplan för budgetprocessen.
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.

§ 93 Kompletterande ansökan Bostad först
Ärendenummer: Sov 220/2016
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Sedan 1 oktober 2016 har Programnämnd social välfärd och Verdandi
ekonomisk förening en överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) gällande verksamheten Bostad först. Överenskommelsen
gäller till och med 2018-09-30 med möjlighet för Örebro kommun att
förlänga överenskommelsen med ett år i taget. Ersättning för verksamheten
är 2 298 000 kronor per år.
Verdandi ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om utökat
ekonomiskt bidrag till verksamheten Bostad först om 191 000 kronor per
år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-06-30
Verdandi ekonomisk förening, ansökan om utökat bidrag samt bilaga
(budget 2017), 2017-03-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Överenskommelsen mellan Programnämnd social välfärd och Verdandi
ekonomisk förening ska fortsätta att gälla utan förändringar.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar på bifall till ansökan från Bostad först.
Johan Åqvist (L) och Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag till Bostad försts
ansökan om ökad ersättning.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Nadia Abdellahs (V) yrkande om bifall till Bostad försts ansökan.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Överenskommelsen mellan Programnämnd social välfärd och Verdandi
ekonomisk förening ska fortsätta att gälla utan förändringar.
Reservation
Nadiad Abdellah (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för sitt yrkande
om bifall till Bostad försts ansökan.

§ 94 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.
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:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästkommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 95 Slutrapport för behörigheter i Treserva
Ärendenummer: Sov 264/2016
Handläggare: Johan Lindskog
Ärendebeskrivning
I samband med Stadsrevisionens revisionsrapport hösten 2015, gällande
behörigheter och loggar i IT-systemet Treserva, framkom ett antal brister i
Örebro kommuns behörighetshantering.
Då behörighetsstyrning och åtkomstkontroll är centrala delar för
informationssäkerheten i Treserva behöver åtgärder vidtas.
För att åtgärda bristerna har programnämnden gett
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa att det finns
fungerande rutiner för behörighetskontroll och identifiering av användare i
de system som stödjer verksamhetsutövare inom social välfärd.
Beslutsunderlag
Slutrapport Rutiner för behörighetskontroll Treserva
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 96 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.
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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
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nästkommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 97 Tillfällig förlängning av avtal för härbärget Gnistan
Ärendenummer: Sov 338/2017
Handläggare: Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning
Avtalet med Frälsningsarmén om drift av Härbärge och stödboende på
Gnistan löper ut 2017-09-30.
En upphandling är genomförd och programnämnden beslutade 2017-02-01
att anta anbudet från Örebro Stadsmission.
Frälsningsarmén har begärt överprövning av tilldelningsbeslutet och
Förvaltningsrätten i Karlstad har i dom beslutat att upphandlingen ska
göras om.
Detta får konsekvenser för avtalet då en ny upphandling innebär en
tidsförskjutning och ett nytt avtal kan inte vara på plats förrän tidigast i
början av 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-08-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Avtalet med Frälsningsarmén om drift av Gnistans verksamhet förlängs
t.o.m. 2018-02-28.
2. Kommunstyrelseförvaltningens Upphandlingsavdelning får i uppdrag att
göra om upphandlingen.
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3. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar att verksamheten återtas i kommunal regi.
Ulf Södersten (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Johan Åqvist (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut
för beslutspunkt 1 och 3 och att programnämnden beslutar enligt dessa.
Ordföranden finner sedan att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 2, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag respektive Nadia Abdellahs (V) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att verksamheten återtas i
kommunal regi.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Avtalet med Frälsningsarmén om drift av Gnistans verksamhet förlängs
t.o.m. 2018-02-28.
2. Kommunstyrelseförvaltningens Upphandlingsavdelning får i uppdrag att
göra om upphandlingen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Nadia Abdellah (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag på beslutspunkt 2 och
att verksamheten återtas i kommunal regi.

§ 98 Ändringar i förfrågningsunderlag för tjänsterna
service, omvårdnad, mattjänst och dagligverksamhet 2017
Ärendenummer: Sov 397/2017
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har fyra separata förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem.
I de förfrågningsunderlag som tagits fram anges de krav som ska gälla för
utförarna av den aktuella tjänsten, samt vilken ersättning som ska ges.
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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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-08-15
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.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. De föreslagna förändringarna i avtal och förfrågningsunderlag gällande
valfrihetssystem för omvårdnad, service, mattjänst och daglig verksamhet
antas.
2. Nadia Abdellah (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 99 Höjd hyressättning för Fontänhuset
Ärendenummer: Sov 400/2016
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Fontänhuset i Örebro län har sedan ett år tillbaka aviserat att
fastighetsägaren kommer att renovera föreningens lokaler vilket förutom en
bättre standard även innebär avsevärt högre hyreskostnader. Den tidigare
hyreskostnaden har legat en bra bit under marknadsvärde medan den nya
hyran ligger i nivå med marknadshyror.
Fontänhuset får idag bidrag från Örebro kommun och Region Örebro län,
där bidraget från respektive organisation motsvarar 80 respektive 20
procent av kostnaderna. Detta enligt den tidigare överenskommelsen
mellan Region Örebro län och Örebro kommun kring
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Fontänhusets verksamhet. Föreningsutskottets ordförande träffade den 28
juni representanter från Fontänhuset och Region Örebro län och
diskuterade den fortsatta finansieringen och fastslog att tidigare princip för
finansiering ska gälla även för den ökade hyreskostnaden.
När föreningsutskottet fattade beslut om föreningsbidrag för perioden
2017-2019, avsattes en pott för ökade hyreskostnader för Fontänhuset.
Den nya hyran gäller från 1 oktober 2017.
Föreningsutskottet beslutade att Stiftelsen Fontänhuset i Örebro läns
föreningsbidrag för 2017 utökas med 141 489 kronor för att täcka utökade
hyreskostnader och att föreningsbidraget för perioden 2018-2019 utökas
med 565 958 kronor per år för att täcka ökade hyreskostnader.
Beslutsunderlag
Nytt hyreskontrakt, 2017-06-30
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 100 Ansökan om utvecklingsstöd - Studieförbundet
Vuxenskolan
Ärendenummer: Sov 303/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Studieförbundet Vuxenskolan ansöker 145 000 kronor för att starta en ny
verksamhet kallad FRITID, som vänder sig till unga personer med
intellektuell funktionsnedsättning eller autism.
Studieförbundet har arbetat med den här verksamheten tidigare genom ett
projekt som hette Vild Vacker Vuxen. Verksamheten riktade sig till
personer inom LSS. Genom projektet upptäckte studieförbundet en
problematik för de här personerna efter skolgången och startade då
projektet SV Kulturcollege.
I det här projektet vill vuxenskolan arbeta med ungdomar i ett tidigare
stadium, redan från 15 år, för att väcka engagemang och utveckling genom
en mötesplats.
Verksamheten kommer vara öppen, det ska gå att komma som en vill, att
träffa vänner, lära känna ledare, göra besök i naturen, bibliotek,
arbetsplatser och även förmedla kontakt till andra föreningar.
Verksamheten kommer att bygga på folkbildning, vara en sluss till
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föreningslivet och vara deltagarstyrt. Tanken är att verksamheten ska leda
till ett ökat engagemang som kan driva egna aktiviteter.
Anna-Lena Thornberg och Maria Östby från Studieförbundet Vuxenskolan
träffade föreningsutskottet på sammanträdet den 23 augusti.
Beslutsunderlag
Redogörelse för projekt
Förslag till beslut
Föreningsutskottet förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan om projektet FRITID avslås
med hänvisning till att ärendet hör hemma under Kulturnämndens
ansvarsområde.
Föreningsutskottet behandling
Föreningsutskottet konstaterar att studieförbundets projekt är bra, men att
studieförbund hör hemma under kulturnämndens ansvarsområde. I det
kulturpolitiska programmet "Kultur för alla" står att läsa att delaktighet och
tillgänglighet är viktiga principer i kulturpolitiken, vidare betonas vikten av
att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara delaktiga
i kulturupplevelser och att det är viktigt att nå en ny publik.
Studieförbundens verksamheter faller inte inom Programnämnd social
välfärds föreningsutskotts ansvarsområde.
Mot bakgrund av detta avslås ansökan.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 101 Ansökan om utvecklingsstöd - Hlins Ideella
Kulturförening
Ärendenummer: Sov 383/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Hlins hus ideella kulturförening är en nystartad förening som söker
utvecklingsstöd om 101 000 kronor för att driva kulturverksamhet på Hlins
hus. Målet är att vid sidan av Hlins hus dagliga behandlingsverksamhet,
med musik, bildskapande och skrivande, bedriva en form av terapeutisk
verksamhet. Föreningen söker pengar för att kunna göra inköp
av musikinstrument bland annat.
Beslutsunderlag
Redogörelse för projekt
Stadgar
Protokoll
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Ansökan
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan från Hlins ideella kulturförening avslås med hänvisning till att
ärendet hör hemma under Kulturnämndens ansvarsområde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 102 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 25 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut september
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 103 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.
Beslutsunderlag
Lista över inkomna skrivelser
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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.

§ 104 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 399/2017
Ärendebeskrivning
- Information om förlängning av utredning i hemmet
På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43
Syftet är att lämna lagförslag för att öka likvärdigheten i fråga om
hjälpmedel och minska skillnaderna över landet. Utredningen kartlägger
också tillgången på hjälpmedel för enskilda och analyserar
ansvarsfördelning och samordning mellan huvudmän.
Förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa
arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård
I dagsläget är det i praktiken bara personer med socionomexamen som får
arbeta inom barn- och ungdomsvården och det vill Socialstyrelsen ändra på
genom att göra föreskrifterna mer flexibla och möjliggöra komplettering av
annan utbildning
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 105 Ordföranden informerar
Ärendenummer: Sov 400/2017
Ärendebeskrivning
Information om aktuella konferenser under hösten:
- Nordisk konferens om våld och behandling i Oslo 15-16 november
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- Konferens suicidprevention.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 106 Övrig fråga
Ärendebeskrivning
David Larsson (SD) undrar om det varit sjuksköterskebrist på Norr
undersommaren.
Svar av Daniel Jansson Hammargren, programdirektör
Sommaren har klarats av inom vård och omsorgen, men förvaltningen har
behövt ta in bemanningssjuksköterskor vilket påverkat ekonomin.
Dessutom har våra befintliga sjuksköterskor gjort ett enastående jobb som
gjort att verksamheten fungerat.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Datum: 2017-09-11
Programnämnd Social Välfärd

Särskilt yttrande
Örebro kommun

16. Ändringar i förfrågningsunderlag för
tjänsterna service, omvårdnad, mattjänst och
daglig verksamhet

Vänsterpartiet ställer oss bakom förändringarna i förfrågningsunderlaget,
men ser problematiskt på att de ens behövs. Anledningen till
förändringarna uppstår på grund av privatiseringarna och vi i
Vänsterpartiet har alltid varit mycket kritiska till införandet av LOV,
lagen om valfrihetssystem. Flera av kraven på förtydligande av
förfrågningsunderlaget är en direkt konsekvens av de problematiska
incitament som finns inom området. Privatiseringarna inom välfärden har
gjort systemet mer sårbart och utsatt, till och med för brottslighet och
oegentligheter. De olika kryphålen i förfrågningsunderlaget har gett de
privata utförarna ekonomiska konkurrensfördelar, genom att man inte
behövt hålla samma höga ambitionsnivå för personalens arbetsmiljö och
villkor som Örebro Kommun.

Nadia Abdellah
För Vänsterpartiet

Datum: 2017-09-11
Programnämnd Social Välfärd

Särskilt yttrande
Örebro kommun

7. Utveckling av kontrollfunktion inom
valfrihetssystemet
Vänsterpartiet ställer oss bakom utvecklingen av
kontrollfunktionen, även om flera förändringar känns som
självklara och borde varit på plats redan när man införde
privatiseringarna. Att kontrollfunktionen nu blir proaktiv istället för
reaktiv är avgörande för att få kontroll över ett system som drabbas
av effekterna som vinster i välfärden leder till.
Införandet av LOV inom hemvården har fått kostnaderna att skena
och de här utökade kontrollerna behövs för att komma tillrätta med
nämndernas ekonomi. De privata utförarna har getts ekonomiska
incitament att maximera antalet utförda timmar istället för att
bedriva en effektiv omsorg med ansvar för våra gemensamma
resurser, vilket lett till att kostnaderna för hemvården skjutit i
höjden. Det har i sin tur lett till att kommunens personal fått
springa allt fortare för att få pengarna att räcka till vård och omsorg
av alla äldre, med sjukskrivningar och rekryteringsproblem som
följd.
Den här utvecklingen stärker oss i vår uppfattning att LOV varit en
dyr och rörig reform som fått negativa konsekvenser för Örebro
kommun. De hundratals miljoner som läckt ur systemet till de
privata utförarna som samtidigt gjort stora vinster, var felaktiga
utbetalningar som kommer sig av dålig kontroll. Till det ser vi nu
att stora resurser måste satsas för att bygga ut kontrollapparaten
inom valfrihetssystemet.
Nadia Abdellah
För Vänsterpartiet

