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Paragraf 109–122

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 16 oktober 2018.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Ulf Södersten (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 oktober 2018.
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§ 109 Patientsäkerhetsberättelse 2017 - Information
Ärendenummer: Sov 160/2018
Handläggare: Cecilia Lundberg, Erica Gunnarsson
Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelsen för 2017 presenterades för programnämnden i april
och nämnden beslutade då att en redovisning för hur förbättringsarbetet
fortgår ska ske på sammanträdet i oktober 2018.
Muntlig återredovisning av områdena hygien, avvikelser och journalgranskning
som programnämnden ville följa upp.
•
•
•

För hygien ska en egenkontrollrond i vårdhygien genomföras.
En ny avvikelsemodul kommer att ge bättre struktur på processen och
chefen är ansvarig att analysera avvikelser.
En ny mall för journalgranskning har tagits fram med större fokus på
vårdplaner. Den innehåller även frågor till verksamheten om de vet hur
de ska ta emot en vårdplan.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 110 Svar på remiss om tillstånd till offentlig
danstillställning - Beslut
Ärendenummer: Sov 485/2018
Handläggare: Leif Andersson
Ärendebeskrivning

Justitiedepartementet har utrett frågan om tillstånd för offentlig
danstillställning och Örebro kommun har fått utredningens förslag på remiss.
Idag krävs tillstånd från Polisen för att anordna en offentlig danstillställning,
oavsett vilken typ av danstillställning det är eller dess omfattning. Utredningens
förslag innebär att det absoluta kravet på tillstånd från Polisen ersätts med ett
tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer.
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Örebro tillstyrker utredningens huvudförslag och är positiv till att det även
fortsättningsvis kommer krävas danstillstånd i riskmiljöer där våld kan
förekomma. Förslaget innebär också att det blir tydligare under vilka
omständigheter ett danstillstånd behövs.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-08-07
Svar på remiss, 2018-08-06
Remiss Tillstånd till offentlig danstillställning, Ds 2018:20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Svar på remiss Tillstånd till offentlig danstillställning Ds 2018:20 antas och
översänds till Justitiedepartementet.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att det i programnämndens svar till remissen ska
framgå att danstillståndet helt ska slopas.
Proposition

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande om att det i programnämndens svar till remissen ska framgå att
danstillståndet helt ska slopas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Svar på remiss Tillstånd till offentlig danstillställning Ds 2018:20 antas och
översänds till Justitiedepartementet.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot förslaget till förmån för eget
yrkande om att i programnämndens svar till remissen ska framgå att
danstillståndet helt ska slopas.
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§ 111 Delårsrapport 2 2018 - Beslut
Ärendenummer: Sov 552/2018
Handläggare: Birgitta Palmér, Frida Evertsson, Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning

Programområdet social välfärd redovisar en samlad budgetavvikelse på – 91
875 tkr för helåret 2018, inklusive justerad avvikelse för intraprenadernas överoch underskott. Prognosen innebär en förbättring från prognos 1 med ca
10 000 tkr. Den totala nettokostnaden prognostiseras till 3 139 807 tkr.
Intraprenaderna prognostiserar att ianspråkta ackumulerat resultat 2018
motsvarande – 1 802 tkr.
Den största delen av budgetunderskottet finns inom hemvården. Hemvården
har haft stora underskott under flera år och har haft svårt att komma tillrätta
med detta. Budgetunderskottet grundar sig i olika orsaker som har belysts såväl
i hemvårdsutredningen som i tidigare uppföljningar.
Externa vård-, och behandlingskostnader inom socialnämnderna redovisar en
stor budgetavvikelse. Orsaken är främst att fler personer prognostiseras vara i
behov av insatser i form av extern institutionsvård.
Utifrån strategin för ett rehabiliterande arbetssätt har förberedelsearbete
bedrivits inom fem delprojekt. Delprojekten avslutas under hösten och arbetet
går då över i en test- och utvecklingsfas inom verksamheterna. Dessa tester
kommer att samordnas med arbetet inom strukturförändringsprogrammet för
den kommunala hemvården.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 med prognos 2018
Delårsrapport 2 med prognos 2018 från driftsnämnder
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapporten med prognos 2 för
2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Budgetramarna justeras med 1 139 tkr från Vård och omsorg öster till Vård
och omsorg väster enligt nämndernas Delårsrapporter.
4. Budgetramarna justeras med 4 090 tkr från Socialnämnd öster till
Socialnämnd väster enligt nämndernas Delårsrapporter.
5. Programnämnden hemställer att Kommunstyrelsen och vidare till
Kommunfullmäktige rapporterar om socialnämndernas och vård- och
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omsorgsnämndernas ekonomiska situation och förutsättningar att bedriva
verksamhet i enlighet med lag, reglemente och uppställda verksamhetsmål.
6. Programnämnd hemställer hos Kommunstyrelsen att arbetet påbörjas med
att ta fram en resursfördelningsmodell för budget som tar hänsyn till
socialnämndernas förutsättningar och kort och långsiktiga volymförändringar
samt resursfördelningsmodell för hemvården som tar hänsyn till den egna
regins förutsättningar, utifrån det uppdrag som åvilar nämnderna utifrån lag
och reglemente.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande

Ulf Södersten (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Per Folkeson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att programnämnden
beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer sedan Ulf Söderstens (M) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
programnämnden bifaller detta.
Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapporten med prognos 2 för
2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Budgetramarna justeras med 1 139 tkr från Vård och omsorg öster till Vård
och omsorg väster enligt nämndernas Delårsrapporter.
4. Budgetramarna justeras med 4 090 tkr från Socialnämnd öster till
Socialnämnd väster enligt nämndernas Delårsrapporter.
5. Programnämnden hemställer att Kommunstyrelsen och vidare till
Kommunfullmäktige rapporterar om socialnämndernas och vård- och
omsorgsnämndernas ekonomiska situation och förutsättningar att bedriva
verksamhet i enlighet med lag, reglemente och uppställda verksamhetsmål.
6. Programnämnd hemställer hos Kommunstyrelsen att arbetet påbörjas med
att ta fram en resursfördelningsmodell för budget som tar hänsyn till

6 (16)

ÖREBRO

Protokoll

socialnämndernas förutsättningar och kort och långsiktiga volymförändringar
samt resursfördelningsmodell för hemvården som tar hänsyn till den egna
regins förutsättningar, utifrån det uppdrag som åvilar nämnderna utifrån lag
och reglemente.
7. Ulf Södersten (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Martha Wicklund (V) och David Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 112 Rekvirering av medel till välfärdsteknik - Beslut
Ärendenummer: Sov 461/2018
Handläggare: Patrik Jonsson, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till
kommunerna för investeringar i välfärdsteknik. Syftet med stimulansmedlen är
att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten i verksamheter
inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg. Örebro kommun har
möjlighet att rekvirera 4 367 199 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-08-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Medel för investeringar i välfärdsteknik motsvarande 4 367 199 kr rekvireras
från Socialstyrelsen.
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela medel inom de områden som
omnämnds i ärendet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 113 Flytt av hus i enskilt läge Skottvägen - Beredning
Ärendenummer: Sov 541/2018
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Förvaltningar tillhörande programområde Social välfärd har behov av mindre
hus till personer som behöver en boendeform som inte är stödboende eller
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gruppbostad.
På Skottvägen i Bettorp finns det idag fem stycken hus som behöver flyttas
eftersom utbyggandet av staden har inneburit att husen inte längre ligger i
enskilt läge. Husen har stått med tidsbegränsat bygglov och det är inte möjligt
att förlänga bygglovet. Den utsedda platsen för ny placering av de fem husen
ligger vid Vena-rondellen, fastigheten OP 3:84, ca 600 meter från Skottvägen,
söder om E18.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-09-12
Investeringsprogram 2019-2022 Programnämnd social välfärd
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nämndens nästa möte.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 114 Samverkansformer runt synligt missbruk i Örebros
stadskärna - Beslut
Ärendenummer: Sov 193/2018
Ärendebeskrivning

De senaste åren har politiska företrädare, näringsidkare, fastighetsbolag,
polisen, civila samhället och andra aktörer med verksamhet i centrala Örebro
uppmärksammat problem gällande missbrukare som vistas i citymiljön.
Problembeskrivningen berör öppet missbruk, ett ordningsstörande beteende,
brottslighet och oro för personer som uppfattas ha behov av stöd och hjälp.
Återkommande har även en oro uttryckts för att yngre personer, i riskzon för
socialt utanförskap finns i anslutning till etablerade missbrukare.
Uppdraget fokuserar på kvinnor och män över 20 år som regelbundet vistas i
city och uppvisar omständigheter som tyder på ett fortgående missbruk.
Missbrukarna är inte en homogen grupp avseende ålder, kön och etnicitet.
För att kunna förändra problembilden krävs långsiktiga och samordnade
brottsförebyggande/trygghetsskapande situationella och sociala
insatser/åtgärder där Örebro kommun, lokalpolisområde Örebro, civila
samhället och City Örebro ska bidra utifrån sina mandat och befogenheter. I
beslutsunderlaget redovisas vilka insatser/åtgärder som behöver beslutas och
genomföras av lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun och City Örebro.
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Programnämnd social välfärd föreslås besluta att socialförvaltningen får i
uppdrag att anpassa sin organisation för att kontinuerligt kunna följa
utvecklingen med missbrukare i citymiljön.
Programnämnd social välfärd föreslås besluta att ge programdirektören i
uppdrag att utforma ett förslag till Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
civilsamhället för uppsökande verksamhet och öppen verksamhet i city.
Kommunstyrelsen har fastställt en strategi med fokus på förebyggande arbete
mot alkohol, narkotika, doping och tobak (Ks 713/2014).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-03
Bilaga 1 Varför har problem med missbrukare och ordningsstörningar
kopplade till gruppen som vistas i citymiljön ökat?
Bilaga 2 Vilka utgångspunkter och kunskaper behövs för att skapa
förutsättningar för en trygg och inkluderande citymiljö?
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programdirektören får i uppdrag att utforma ett förslag till idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med civilsamhället för uppsökande
verksamhet och öppen verksamhet riktat till individer med
missbruksproblem som uppehåller sig i citymiljön.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att anpassa sin organisation för att
kontinuerligt i samverkan med civilsamhället möta lägesbilden av
missbruk i stadskärnan. Kostnaden för detta ska beaktas i
Programnämnd social välfärds budgetarbete 2019.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 115 Reviderad riktlinje för avtalsuppföljning
konkurrensutsatt verksamhet - Beslut
Ärendenummer: Sov 349/2018
Handläggare: Jan Andersson
Ärendebeskrivning

Fler utförare av kommunala tjänster i Social välfärd har tillkommit under de
senaste åren. Detta har i sin tur inneburit att avtal och överenskommelse med
respektive utförare har behövt ses över och revideras. För att möjliggöra en
uppföljningsprocess av hög kvalité och för att säkerhetsställa att utförare lever
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upp till avtal och överenskommelser, så behöver riktlinjen för
avtalsuppföljning revideras. Den nuvarande riktlinjen är från 2016-02-17 och
tänkt att ersättas med detta förslag till beslut. Förändringen från tidigare
riktlinje ligger dels på ett språkligt redaktionellt plan där vissa delar förtydligats
och förändrats, bl. a gällande mål, syfte samt organisatorisk tillhörighet för
ansvariga aktörer och dels på ett innehållsmässigt plan där bl. a metoder för
uppföljning och sanktionstrappan vid brister har reviderats.
Den nya riktlinje som föreslås gäller utförare av konkurrensutsatt verksamhet,
oavsett om den drivs av privat eller kommunal utförare. Uppföljningen
innefattar de krav som har angetts i avtal med privata utförare och
överenskommelser med den kommunala utföraren.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-09-13
Riktlinje för avtalsuppföljning av konkurrensutsatt verksamhet i Social välfärd
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Riktlinje för avtalsuppföljning av konkurrensutsatt verksamhet antas.
Yrkande

Ulf Södersten (M) yrkar att få lämna ett gemensamt särskilt yttrande till
protokollet tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet.
Proposition

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) ställer Ulf Söderstens (M) yrkande om att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
programnämnden bifaller detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Riktlinje för avtalsuppföljning av konkurrensutsatt verksamhet antas.
2. Ulf Södersten (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet tillsammans
med Liberalerna och Miljöpartiet.
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§ 116 Inriktningsbeslut om finskspråkiga platser på vårdoch omsorgsboendet Löwenhjelmska huset - Beslut
Ärendenummer: Sov 486/2018
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända
som nationella minoriteter i Sverige. År 2010 trädde lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk i kraft.
I språklagen anges att kommuner har ett särskilt ansvar för att skydda och
främja de nationella minoritetsspråken och minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
Örebro kommun är finskt förvaltningsområde – vilket innebär att kommunen
har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Utöver
grundskyddet i lagen så ska minoritetsgruppen finsktalande ha möjlighet att
använda sitt språk i kontakt med kommunen både muntligen och skriftligen.
Örebro kommun ska också se till att det finns personal som behärskar språket
och ska kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.
Vård- och omsorgsboendet Löwenhjelmska huset föreslås därför bli ett finskt
profilboende med boendeplatser för personer som talar finska.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-06-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Vård- och omsorgsboendet Löwenhjelmska huset utses till boende med
profilerade finskspråkiga platser.
2. Programdirektören får i uppdrag att se över möjligheten att använda
statsbidraget för språkutveckling för minoritetsspråk för att hålla ett flexibelt
antal platser för målgruppen.
3. Vård- och omsorgsnämnd väster får i uppdrag att se över vilka aktiviteter
statsbidraget kan användas till vid genomförandet av finskspråkiga platser på
Löwenhjelmska huset.
4. Programdirektören får i uppdrag att genomföra en undersökning av behovet
av finskspråkig omsorg för finsktalande. Undersökningen ska gälla behovet i
hela vård- och omsorgskedjan, inklusive hemvården och civilsamhällets roll,
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och finansieras av statsbidraget för utveckling av minoritetsspråk från
Länsstyrelsen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 117 Strukturförändringsprogram för hemvården - Beslut
Ärendenummer: Sov 456/2018
Handläggare: Patrik Jonsson, Annika Roman
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att ge Programnämnd social välfärd
i uppdrag att, tillsammans med berörda driftsnämnder, arbeta fram ett
målinriktat strukturförändringsprogram som ska skapa förutsättningar för en
hållbar förnyelse av hemvårdsverksamheten i Örebro kommun.
Strukturförändringsprogrammet, som löper över tre år, ska resultera i att
verksamheten skapat en välmående driftsorganisation med en ekonomi i balans
och fortsatt nöjda kommuninvånare.
Strukturförändringsprogrammet omfattar:
-

Översyn av alternativa arbetssätt.

-

Översyn av personalsituation och organisation.

-

Översyn av lokalanvändning.

-

Förstärkt myndighetsavdelning.

-

GPS-larm.

-

Tillsyn via länk.

-

Mobil dokumentation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-09-12
Strukturförändringsprogram
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Vård och omsorgsnämnd öster och väster ges i uppdrag att genomföra ett
test av nya arbetssätt enl. förslag i strukturförändringsprogrammet. Testet ska
ske i nära samarbete med utvecklingen och testandet av rehabiliterande
arbetssätt.
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2. Vård och omsorgsnämnd öster och väster ges i uppdrag att genomföra en
översyn av organisationsstrukturen inom hemvården. Översynen ska
genomföras med hjälp av extern konsult i nära samverkan med berörda
verksamheter för att på så sätt bidra till engagemang och delaktighet.
3. Vård och omsorgsnämnd öster och väster ges i uppdrag att genomföra en
översyn av lokalanvändningen enl. förslag i strukturförändringsprogrammet.
Översynen ska leda till konkreta förslag till effektiviseringar som ska lyftas till
Programnämnd social välfärd.
4. Myndighetsavdelningen ges i uppdrag att omedelbart inleda rekrytering av
ytterligare 9-11 stycken personal. Myndighetsavdelningen förstärks med 7
mnkr 2019 för detta. Satsningen ska vara självfinansierande från och med
januari 2020 samt bidra till sänkta kostnader från 2021.
5. Programdirektören ges i uppdrag att definiera och införa tillsyn via länk i
tjänsteutbudet som ett förstahandsalternativ vid behov av enbart tillsyn.
6. Programdirektören ges i uppdrag att definiera och införa mobil
dokumentation i hemvården.
7. Programnämndens tidigare beslut från 2017-06-01 om att inrätta ett
förändringsledningsteam hävs.
8. Programnämnden äskar 1,6 mnkr för 2018 och 10,6 mnkr för 2019 från
kommunstyrelsen inom ramen för strukturförändringsprogrammet för
föreslagna åtgärder.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 118 Svar på motion om att utreda "henpower" i
äldreomsorgen
Ärendenummer: Sov 320/2017
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har inkommit med en motion om
”henpower” som anmäldes i Kommunfullmäktige den 25 april 2017.
I motionen föreslås Programnämnd social välfärd få i uppdrag att utreda
möjligheten att införa ett projekt med ”henpower” på en demensenhet inom
äldreomsorgen.
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ÖREBRO

Protokoll

Beslutsunderlag

Motion – Utred ”henpower” i äldreomsorgen, 2017-04-25
Tjänsteskrivelse, 2018-06-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om att motionen ska bifallas.
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 för beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att motionen ska bifallas.

§ 119 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 99/2018
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera beslutanderätten i
vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas
till nämnden och protokollföras.
Utökat presidium ägde rum 21 september2018.
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ÖREBRO

Protokoll

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 120 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 100/2018
Ärendebeskrivning

Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp m.fl. sedan förra
sammanträdet anmäls till programnämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 121 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 101/2018
Ärendebeskrivning

En utförare som bedriver både service och omsorg inom valfrihetssystemet har
blivit hävd av kommunen. Företaget har haft 70 kunder och har nu meddelat
att de inte kan leverera tjänster med omedelbar verkan. Kommunens hemvård
hemvård har gått in och levererat hemtjänst och service till kunderna och
kommer göra så i en övergångsperiod tills personerna haft möjlighet att välja
en ny utförare.
Demensriktlinjen har uppdaterats för att personer ska kunna följa en
vårdkedja.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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Protokoll

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 122 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 102/2018
Ärendebeskrivning

Muntlig information från ordföranden om Seniorfestivalen den 6/10,
anhörigdag 10/10 och Forum för äldreforskning den 27 november. Nämndens
ledamöter får gå med arvode på forum för äldreforskning.
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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Örebro den 4 oktober 2018
Sov 485/2018

Programnämnd social välfärd
Yrkande/Reservation
§

95 Svar på remiss om tillstånd till offentlig danstillställning

Frågan om danstillståndet har pågått i Sverige väldigt länge. Själva
andemeningen att det ska krävas ett tillstånd för att dansa, gör att lagen ofta
ifrågasätts från politiker med framförallt från allmänheten. Den har varit otydlig
och ibland godtycklig och har förmodligen inverkat negativt på dansen som
kulturform. Flera partier och nu senast Vänsterpartiet har motionerat i riksdagen
om att slopa danstillståndet och nu har vi chansen att förändra lagstiftningen.
För oss i Vänsterpartiet är det principiellt orimligt att dansen som kulturellt
uttryck förknippas med våld. För oss innebär dans det motsatta, något som för
människor närmare varandra och som minskar risken för våld. I de sammanhang
där det finns risk för våld och kriminalitet i miljöer där det förekommer dans, så är
det andra faktorer som leder till det och då måste lagen utformas utifrån dessa.
Vi anser att ett regelverk för att upprätthålla ordning och säkerhet under
evenemang och kulturarrangemang, måste kunna göra det utan att förekomsten
av dans påverkar besluten.

Jag yrkar därför

att

det i programnämndens svar till remissen (Ds 2018:20) framgår att
danstillståndet helt ska slopas

I händelse av att mitt yrkande inte antas, fungerar den här skrivelsen som en
reservation
För Vänsterpartiet

Martha Wicklund
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Särskilt~yttrande
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Ärende : Delårsrapport 2 2018
Ärendenummer: SoV 552/2018

PN So V .1, t}/ 8 - /o-oy
Örebro kommun

Mer fokus på äldreomsorgen
De styrande partierna med Socialdemokraterna i spetsen prioriterar kommunens utgifter
fel. Idag går örebroarnas pengar till slaytprojekt medan välfärden blir lidande.
Äldreomsorgen går på lmäna och de omfattande underskotten i nämnderna tillåts
fortsätta, på skattebetalarnas bekostnad.
Moderaterna anser att kommunen behöver prioritera om sina utgifter så att
äldreomsorgen får tillräckligt med resurser, och effektivisera sin organisation för att
minska onödiga kostnader för skattebetalarna.
Örebro är en stor kommun med en omfattande organisation. För att den ska fungera
effektivt och tjäna medborgarna på ett tillfredsställande sätt behöver förvaltningen i
högre utsträckning kopplas till den politiska styrningen. Medborgarna måste kunna
utkräva ansvar för olämpliga beslut.
Eftersom delårsredovisningen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi
moderater att bifalla förslaget till beslut.
För Moderaternas grupp i PN SoV

Ulf Södersten (M)

moderaterna

--

Liberalerna

miljöpartiet de gröna

g

ÖREBRO

Särskilt yttrande
Ärende: Reviderade riktlinjer avtalsuppföljning
Ärendenummer: SoV 349/2018

PN SoV 2018-10-04
Örebro kommunn

Förtydliga metoder för avtalsuppföljning och åtgärder vid
brister i verksamheten
Undertecknade partier bifaller i huvudsak förslag tiII beslut att anta riktlinjer för
avtalsuppföljning.
Dock har undertecknade synpunkter på metoder för avtalsuppföljning i kap 8, tabell 1, p
6 som beskriver oanmäld uppföljning. Vi anser att frekvensen skall planeras av
myndighetsavdelningen enligt en särskild plan som inte är offentlig för de berörda
kommunala eller piivata utförarna. Därför föreslår vi att det i kolumnen "Frekvens"
skall stå "Enligt plan". Hur många oanmälda uppföljningar/år föreslås av
myndighetsavdelningen.
I kap 9 som beskriver åtgärder vid brister i verksamheten framgår åtgärder i
"Sanktionstrappan". Vi anser att steg 2 inte kan användas för den kommunala utföraren
och därför bör texten i sista stycket rad 1 och 2 ändras till:- För den kommunala
utföraren kan endast steg 1 användas.

J'~ ~
Per Folkeson (MP)

