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Rebecka Ardeman Merten Planerare

Paragraf 1-15

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 1 februari 2018.

Gunhild Wallin (C), ordförande

Lisbeth Lund (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 februari 2018.

§ 1 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering föreslås ske den 1 februari. Till ordinarie justerare
föreslås Lisbeth Lund (V) med Johanna Reimfelt (M) som ersättare.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Protokollsjustering ska ske den 1 februari. Till ordinarie justerare utses
Lisbeth Lund (V) med Johanna Reimfelt (M) som ersättare.

§ 2 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Ärende om ledamöters redovisning från verksamhetsbesök stryks från
dagordningen då några sådana inte skett sedan förra nämnden.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Reviderad ärendelista godkänns.
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§ 3 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.

§ 4 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.

§ 5 Månadsrapport
Ärendenummer: Vv 45/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet. Genomgång av utfallet januari till
december 2017. Vård- och omsorgsnämnd väster gör ett positivt resultat
för året. Dock är inte hemvården i ekonomisk balans utan visar på ett
underskott på 8,5 miljoner.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 6 Verksamhetsplan 2018 med budget
Ärendenummer: Vv 385/2017
Handläggare: Jukka Tekonen, Tommy Ledin
Ärendebeskrivning
De huvudsakliga uppdragen för Vård- och omsorgsnämnden är att
tillhandahålla individuell vård och omsorg, hälsofrämjande och
förebyggande tjänster samt anhörigstöd. Vård och omsorgsnämnden hade
stora ekonomiska utmaningar under verksamhetsåret 2017. Dessa
ekonomiska utmaningar kommer även att vara stora utmaningar under
2018. Arbetet med att dimensionera bemanningen inom hemvården utifrån
underlag, behov och ekonomisk tilldelning kommer att prioriteras. Det är
viktigt att Örebro kommun har kapacitet och klarar av att kvarstå som en
av de konkurrerande utförarna av hemtjänstinsatser.
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Verksamheterna inom Vård och omsorg kommer även fortsättningsvis att
sträva efter att erbjuda en erbjuda en trygg och god äldreomsorg. Vård och
omsorgsnämnden kommer bidra i arbete med att implementera strategierna
Åldras på dina villkor  och Strategi för rehabiliterande arbetssätt.
Dessutom kommer satsningar att göras kring digitalisering.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Vård- och omsorgsnämnd väster
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom samt för att justera de ekonomiska ramarna
mellan vård och omsorgsnämnderna.
Nämndens behandling
Gunhild Wallin (C) föreslår efter diskussion i nämnden att ytterligare en
beslutssats läggs till förvaltningens förslag till beslut. Nämnden är enig om
att den nya beslutspunkten ska lyda "Nämnden ska få del av den planerade
utvärdering avseende reduceringen inom nattorganisationen till följd av
omprövningskravet".
Yrkande
Gunhild Wallin (C) och Gun Carlestam Lewin (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Lisbeth Lund (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut i förmån
för Vänsterpartiets eget förslag till budget lämnat i Kommunfullmäktige.
Gunnar Oest (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut i
förmån för Miljöpartiets eget förslag till budget lämnat i
Kommunfullmäktige.
Johanna Reimfelt (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut i
förmån för Moderaternas eget förslag till budget lämnat i
Kommunfullmäktige.
Lennart Eriksson (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut i
förmån till för Liberalernas eget förslag till budget lämnat i
Kommunfullmäktige.
Gunhild Wallin (C) yrkar att ytterligare beslutssats läggs till med
lydelsen "Nämnden ska få del av den planerade utvärdering avseende
reduceringen inom nattorganisationen till följd av omprövningskravet".
Proposition
Ordförande Gunhild Wallin (C) finner att det finns 6 förslag till beslut till
beslutspunkt 1 och 2 och ställer förslagen under proposition. Ordföranden
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut
avseende beslutspunkt 1 och 2.
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Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslutspunkt 3 och att
nämnden beslutar enligt detta.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Vård- och omsorgsnämnd väster
fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom samt för att justera de ekonomiska ramarna
mellan vård och omsorgsnämnderna.
3. Nämnden ska få del av den planerade utvärdering avseende reduceringen
inom nattorganisationen till följd av omprövningskravet.
Reservation
Lisbeth Lund (V) reserverar sig mot beslut i beslutspunkt 1 och 2 i förmån
för Vänsterpartiets eget förslag till budget lämnat i Kommunfullmäktige.
Gunnar Oest (MP) reserverar sig mot beslut i beslutspunkt 1 och 2 i förmån
för Miljöpartiets eget förslag till budget lämnat i Kommunfullmäktige.
Johanna Reimfelt (M) och Ewy Eriksson (M) reserverar sig mot beslut i
beslutspunkt 1 och 2 i förmån för Moderaternas eget förslag till budget
lämnat i Kommunfullmäktige.
Lennart Eriksson (L) reserverar sig mot beslut i beslutspunkt 1 och 2 i
förmån för Liberalernas eget förslag till budget lämnat i
Kommunfullmäktige.

§ 7 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Vv 215/2017
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd öster ansvarar för den interna kontrollen av sina
verksamhetsområden. En del av detta ansvar innebär att fastställa en
tillsynsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med en tillsynsplan är att
den ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom Vård- och
omsorgsnämnd västers ansvarsområde.
Det har under 2017 genomförts risk- och väsentlighetsanalyser enligt
framtagen intern rutin för arbetet med intern kontroll. Utifrån risk- och
väsentlighetsanalyserna föreslås tillsyn under 2018 utövas inom följande
tre områden: Avvikelsesprocessen, Prognos- och uppföljningsprocessen
och Introduktionsprocessen. Metoden för tillsynen av de tre områdena
föreslås vara en kvalitativ utredning.
Resultaten av tillsynerna redovisas i tillsynsrapport till nämnden i
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november 2018.
Beslutsunderlag
Riskanalysrapport inför intern kontroll 2018 Vård och omsorg VÄSTER
Tillsynsplan 2018 Vård- och omsorgsnämnd VÄSTER
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
1. Under 2018 utövas tillsyn på Avvikelseprocessen, Prognos och
uppföljningsprocessen samt Introduktionsprocessen.
2. Resultaten från tillsynerna redovisas i en tillsynsrapport till nämnden i
november 2018.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 8 Remiss av förslag till idrottspolitiskt program
Ärendenummer: Vv 438/2017
Handläggare: Hanna Richter
Ärendebeskrivning
För att beskriva Örebro kommuns strategiska arbete inom idrottspolitiken
har Fritidsnämnden tagit fram ett förslag till ett idrottspolitiskt program för
hela Örebro kommun. Förslaget har nu skickats ut på remiss och Vård- och
omsorgsnämnd väster är en av remissinstanserna som tillfrågats att lämna
in synpunkter på innehållet och utformningen.
Beslutsunderlag
Förslag till idrottspolitiskt program
Remissmissiv
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 9 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vv 12/2018
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, det vill säga att
delegera beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på
delegation ska anmälas till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden december 2017
Delegationsbeslut avseende atteständringar december månad 2017
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 10 Halvårsuppföljning juli-december 2017 avseende lex
Sarah-/lex Maria-anmälningar
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
Muntlig genomgång av de lex Sarah och lex Maria som verksamheten
inom Vård- och omsorgsnämnd väster haft det senaste halvåret. Den lex
Maria som gjorts har involverat flera vårdgivare som gjort ärendet
komplext. Kommunen har gjort anmälan till IVO som kommer granska
händelsen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 11 Halvårsuppföljning juli-december 2017 avseende
boendesamordning
Handläggare: Inger Lund Petersen
Ärendebeskrivning
Muntlig genomgång om boendesamordningen det senaste halvåret.
Det har varit ett ökat tryck på korttidsvård och väntetiden har ökat från 3
till 4,5 dygn. För växelvården har väntetiden ökat från tre till fyra veckor.
Betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter med beslut om
korttidsvård under andra halvåret 2017 har varit 72 dygn. Permanenta
platser har lånats ut till korttidsvård i väntan på vård- och omsorgsboende.
Under andra hälften av 2017 har 61 personer tackat nej till vård- och
omsorgsboende.
Svårigheter och utmaningar
- Platsbrist på vård- och omsorgsboende ger längre kö på korttidsvård. Det
finns också en kö på parboende.
- Ny lag för Samverkan vid utskrivning från slutenvården. Örebro kommun
ligger bra till i arbetet med den nya lagen.
- Personer med ansökan eller beslut om LSS-insatser blir kvar inom
verksamheten.
- Äldrepsykiatri inom vård- och omsorgen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 12 Information från förvaltningschefen
Handläggare: Jukka Tekonen
Ärendebeskrivning
Driftsplanerarna går tillbaka till enhetscheferna för att komma närmare
verksamheterna. Avdelningscheferna är fortfarande processägare.
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Chefsskap utanför kontorstid
Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning som visat att flera andra
kommuner har en lösning på detta.
Författningsbeskrivningar
Författningsbeskrivningarna har tagits fram.
Det är klart med ny förvaltningschef och Jukka Tekonen gör sin sista dag
som Tf. förvaltningschef den 9 februari.
En diskussion har påbörjats med förvaltningen för funktionshindrade om
att deras sjuksköterskor tar över verksamheten kvällstid inom hemvården.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 13 Ordförandens information
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Rekrytering av ny förvaltningschef är klar, den nya förvaltningschefen
heter Annika Roman och börjar den 15 april.
Den politiska majoriteten har som förslag omvårdsandstjänsterna kommer
att omfattas av LOU istället för LOV. 50 procent kommer att läggas ut på
externa utförare medan kommunen står för resterande 50 procent av utförd
verksamhet. Servicetjänster och mattjänst kommer att fortsätta inom
valfrihetssystemet. Från dess att beslutet fattas av Kommunfullmäktige
gäller en två årsperiod till dess att valfrihetssystemet inom omsorg
avvecklas.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 14 Redovisning från uppföljningsenheten avseende
kvalitetsuppföljningar 2017
Handläggare: Rebecka Ardeman Merten
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet.
Vad uppföljningsenheten sett under året:
- Chefsbyten och chefsintroduktion
- Dokumentation för genomförandeplaner och vårdplaner
- Problem med vikarietillsättning och kontinuitet
- Rutiner kring klagomålshantering och Lex Sarah är otydlig
- Måltidssituationen på vård- och omsorgsboende
- Sanktioner för kommunala verksamheter
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster besluten:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 15 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar samt
övriga handlingar
Ärendebeskrivning
Nämnden får för kännedom:
Diarieförda ärenden 2017-12-01 - 2017-12-31
Presidieanteckningar 2017-12-21
Samverkansprotokoll 2017-11-21 samt extra samverkansprotokoll
Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnd väster:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnd väster beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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Vänsterpartiet Örebro

200117

Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslut om budget, med hänvisning till vår egen budget i
kommunfullmäktige.

Lisbeth Lund

Verksamhetsplan med budget 2018
Vård- och omsorgsnämnd väster 2018-01-17
Yrkande tillika reservation.
Vi yrkar bifall till eget förslag, enligt det budgetförslag som lämnades till kommunfullmäktige
tidigare i höst. Ett utdrag nns som bilaga.
Om yrkandet avslås är detta vår reservation till förmån för samma yrkande.

Gunnar Oest (MP

de gröna
ÖREBRO
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EN KOMMUN SOM HÄLLER IHOP
Örebro är en fantastisk kommun. Närheten till naturen, det myllrande kulturlivet och värmen som finns bland alla engage
rade medborgare gör vår kommun till en plats att värna, utveckla och vara stolt över. Men i takt med att Örebro kommun
blir större växer även utmaningarna. Grönytor försvinner i staden och på jordbruksmark runt om staden växer radhus upp
istället för livsmedel. Vi ser en tydlig trend i att biltrafiken ökar och kommuninvånarnas klimatavtryck blir större och stör
re. Segregationen ökar - mellan de som nyss har kommit hit och de som bott här i generationer, mellan unga och gamla,
mellan rika och fattiga. Det är inte självklart att du har samma förutsättningar beroende på din hudfärg, ditt språk, om du
är man, kvinna eller hur du valt att leva ditt liv. Vår vision av Örebro är något helt annat.
Vårt framtida Örebro är en kommun som håller
ihop och som utvecklas inom ekologins absoluta
gränser. En plats där människorna känner sig som
medborgare, delaktiga och jämlika. Barnen har
säkra vägar till skolan, och utrymme att leka och
röra sig i både stad och natur. Det finns inte längre
några sociala klyftor som skapar ojämna livsvillkor
för barn och vuxna. Det är lätt att resa hållbart. Bra
infrastruktur för cyklister och en snabb och enkel
kollektivtrafik ger Örebroarna stor valfrihet i sitt
resande mellan hem, skola, arbete och fritid.
I vårt framtida Örebro har alla samma förutsätt
ningar att växa som människor, oavsett om de är
kvinnor, funktionsnedsatta eller födda i ett annat
land. Och alla känner sig trygga, oavsett om de är
barn eller gamla, och var de än väljer att bo. Det
finns många möjligheter att förverkliga sina drömmar, oavsett om det handlar om studier, en anställning eller ett eget
företag. Näringslivet utvecklas och bidrar med nya lösningar på samhällsutmaningarna. Det finns gott om mötesplatser
och tillsammans med den goda tillgången till kultur och bildning bidrar det till att människor känner ägandeskap och makt
över sitt liv och inflytande i sitt lokalsamhälle.
För oss är delaktighet centralt i hållbar samhällsutveckling. Vi tror på kraften i att människor från olika bakgrunder med
vitt skilda perspektiv tillsammans hittar vägar framåt. Det är så vi bygger ett framtida samhälle med starka rötter. Un
derifrån. I vår vision är medborgarna i kommunen involverade i de beslut som rör dem. Det gäller inte bara resursstarka
individer med brett kontaktnät utan även barn, gamla och andra som är helt beroende av kommunal service.
Vår framtida bild av Örebro är ett samhälle där alla människor har samma goda förutsättningar att må bra och förverk
liga sina drömmar. Örebro ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på, och deras livskvalitet ska stå i centrum.
Miljöpartiets budget för 2018 visar vilken väg som tar oss dit. Målet med våra budgetsatsningar är att skapa ett gott liv för
våra barn och att bygga en grönare och mer levande stad. För att hantera väldigt angelägna utmaningar så anser vi att den
kommunala organisationen bör lägga ett särskilt fokus på följande tre områden under 2018:

Integration och innanförskap
För att skapa ett inkluderande och rättvist samhälle måste barnet som växer upp i det tidigt få verktyg både att dröm
ma och förverkliga sina drömmar. Vår övertygelse är att mångfald, utbildning och en stark anknytning till naturen ger
förutsättningarna för det. I vår budget för 2018 lägger vi därför stort fokus på att utjämna skillnader mellan skolor, dels
genom att se till att det blir fler lärare i klassrummen i de skolor som behöver det mest men också se till att de lärarna
är rustade att möta elever med utmaningar. Det ska inte spela någon var du kommer ifrån eller vilka dina föräldrar är.
Skolan ska rusta dig för att nå dina drömmar oavsett. Då behövs ett system där de skolor som har störst utmaningar och
lägst måluppfyllelse får större del av resurserna.
Nyckeln till integration är möten mellan människor. För att komma in i samhället krävs ett socialt sammanhang där hela
samhället görs tillgängligt för individen. Det kan handla om möjligheter att lära sig svenska, hjälp att få ett första jobb
eller starta ett företag. Men det är precis lika viktigt att samhället möter upp de människor som har behov av hjälp på ett
snabbt, professionellt och framförallt värdigt sätt. Vi vill satsa 7,5 miljoner på att stärka SFI och samhällsintroduktionen
för nyanlända. Vi satsar också på att rikta kommunens näringslivsarbete mot kvinnligt företagande och nyanlända. Soci
altjänstens arbete stärks för att öka närvaron i utsatta områden.
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En grön, klimatsmart stad med barnen i fokus
En ledstjärna för oss är att det som är bra för barn är bra för alla. En stad som planeras efter barns behov tillgodoser
mycket av det som ses som en god livsmiljö. Genom att skapa säkrare trafikmiljöer för cykling, grönare innergårdar och
naturlekplatser blir staden inte bara vackrare utan även tillgängligare för fler. Vi gör betydande satsningar på hållbart re
sande. Dels vill vi bygga ut infrastrukturen med fler separerade gång- och cykelbanor, dels skapa säkrare cykelöverfarter.
Ett hyrcykelsystem kommer att få fler att upptäcka cykling och inom ramen för det nya parkeringsbolaget kan vi bygga ut
möjligheterna parkera sin cykel säkert.
Mycket görs inom kommunen för att minska verksamheternas klimatpåverkan men arbetet behöver utvecklas och
samordnas för att ge effekt. En grön stad byggs inte bara med minskade klimatutsläpp i åtanke. Den måste också kunna
hantera effekterna av klimatförändringar i form av såväl värmeböljor som skyfall. En strategi för klimatanpassning ska
tas fram och en ny tjänst som samordnare ska tillsättas. Vi vill också som ett pilotprojekt bygga en 100 procent fossilfri
förskola som ska ligga till grund för byggnation av nya förskolor.
Barns lekmiljöer måste bli bättre. Asfalt och gummimattor behöver ge plats för träd, gräs och stimulerande miljöer.
Forskning visar att gröna lekmiljöer stimulerar till fysisk aktivitet och mer jämställd lek. Vi vill bygga en ny temalekplats
per år, anlägga en central skolträdgård för odling och starta en naturverkstad för förskolan.

Jämställd och hälsofrämjande arbetsmiljö
Sjukfrånvaron fortsätter att öka bland kommunens anställda. Det är främst stress och psykisk ohälsa som är skäl till de
längre sjukskrivningarna. Den trenden måste brytas. Detaljstyrda arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning och ett frånva
rande ledarskap skapar en dålig arbetsmiljö. Många personalgrupper inom kommunen möter dessutom svåra händelser
och lidande i sitt arbete vilket kräver tid för reflexion och återhämtning.
Många yrkeskategorier inom kommunen är starkt kvinnodominerade. Ur jämställdhetsperspektiv har kommunen därför
som arbetsgivare ett stort ansvar för att arbeta för höjda löner bättre arbetsvillkor. Ett närvarande ledarskap är också en
viktig nyckel till god arbetsmiljö och jämställdhet. Manligt dominerade arbetsplatser i kommunen har ofta färre med
arbetare per chef än de kvinnligt dominerade. Kostnaderna för sjukskrivningarna är höga, och kommunens förmåga att
attrahera och behålla arbetskraft sjunker med en dålig arbetsmiljö. Därför måste kommunen kraftsamla under 2018 för
att vända utvecklingen.
Miljöpartiet vill satsa på att minska personalomsättningen och antal sjukskrivningar samt öka jämställdheten och med
bestämmandet. Chefsrollen ses över och renodlas. Stödjande funktioner och roller tar större ansvar för administration,
rekrytering och likande och en ny modell för delat ledarskap utarbetas och prövas på ett antal arbetsplatser. Antalet med
arbetare per chef ska jämnas ut inom kommunen genom att resurser förs över från programområde samhällsbyggnad till
i första hand programområde social välfärd. Vi satsar också på arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Ökat inflytande
över schemaläggning för att göra det lättare att få ihop privatliv och arbetsliv.

Sara Richert, kommunalråd
Niclas Persson, kommunalråd
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SOCIAL VÄLFÄRD
I det gröna samhället handlar välfärd om hållbar livskvalitet - socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Trygghet och självbe
stämmande ska finnas för varje människa. på lika villkor och anpassat efter var och en. Först när våra omedelbara behov
är tillgodosedda, som att ha tak över huvudet. en trygg försörjning och att nära och kära mår bra och får den omsorg de
behöver. är vi fullt beredda att verkligen lyfta blicken och ta ett större ansvar för de långsiktiga frågorna. Därför är välfär
den en förutsättning för en solidarisk och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vård, omsorg och socialtjänstens arbete är avgörande för hela samhällets livskvalitet. Insatserna från omsorgen får inte
enbart handla om kroppen, utan måste utgå från den enskilda personens samlade behov och önskemål för att bidra till en
verkligt god livskvalitet. Vissa behov är mer grundläggande än andra, som till exempel mat, hygien och värme. Men ofta
underskattas värdet av det icke-materiella, som samtal, meningsfull fritid och känslan av att kunna vara ledig och ta hand
om sig själv.
För att svara mot människors olika behov krävs god kännedom om den som behöver stöd och situationen hen befinner
sig i. Det är därför viktigt att samarbetet mellan olika yrkesgrupper och verksamheter utvecklas. Dagens och morgon
dagens sociala problem kräver kreativa och alternativa helhetslösningar för att människor inte ska utsättas för lidande,
lämnas ensamma eller ryckas ur sina sociala sammanhang eller fysiska miljöer. För att våra anställda ska klara det krävs
god arbetsmiljö och rättvisa villkor.

Äldreomsorg
Att ingå i ett socialt sammanhang och ha tillgång till stimulerande och meningsfulla aktiviteter är förutsättningar för god
hälsa och ett värdigt liv. Vi vill att alla äldre ska ha möjlighet att vara aktiva och må väl så länge som möjligt. Bostäder ska
utformas så att människor får större möjlighet att bo kvar även när hälsan börjar svikta. Det kräver en hemvård med hög
kvalitet och den vårdbehövandes behov i fokus.
Den som inte längre kan eller vill bo ensam ska kunna erbjudas bra alternativ, permanent eller tillfälligt. För att minska
köerna och göra det lättare att få komma till ett vårdboende behöver fler äldreboenden byggas. Vi vill att kommunen ska
arbeta med profilering av äldreboenden, med till exempel musik och kultur, olika modersmål, odling och avdelningar
med särskild kompetens för döva och blinda. Kommunen behöver även HBTQ-certifierade boenden.
Hemvården ska fokusera på att anställa flerspråkig personal för att äldre ska kunna få vård på sitt modersmål. Djur,
natur, odlingsbänkar och trädgårdsaktiviteter kan öka välbefinnandet och göra vardagen mer meningsfull. Detta vill vi
förverkliga genom breda lösningar, gärna i samarbete med dagvården, andra förvaltningar inom kommunen och med
civilsamhället.

Miljöpartiet föreslår att:
• Fler parboenden ska inrättas för par där bara den ena är vårdbehövande.
• Personalomsättningen ska minska så att de äldre möter färre och mer välbekanta ansikten.
• Kommunen ska påbörja försöksverksamhet med rehabiliteringsträdgårdar.
• Örebro kommun ska ligga i framkant i bruket av ny teknik. bland annat i schemaläggning, e-hälsa och
digitala välfärdstjänster.
• Avdelningar med särskild kompetens för döva och blinda ska inrättas.
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Hemvård och ändreboenden
Kommunens hemvård har länge haft stora organisatoriska problem. Det leder till sämre arbetsmiljö och sämre vård och
omsorg. De senaste två mandatperioderna har hemvården tillförts hundratals miljoner extra för att få ordning på verk
samheten, men resultaten har uteblivit. Vi vill göra en ordentlig genomlysning av verksamheten för att komma till rätta
med problemen. Det är en förutsättning för att skapa en hemvård som håller måttet och kan fokusera på att höja livskva
liteten i stället för ekonomisk krishantering. Även i kommunens vård- och omsorgsboenden finns brister. Arbetet med
grundläggande kvalitetssäkring - det vill säga att förhindra vanvård - har inte fungerat. Vi anser att kommunen under
det kommande året måste starta en fullständig kvalitetsuppföljning av alla boenden, såväl kommunala som privata, och
ta fram nya rutiner för den fortsatta kvalitetssäkringen.

Miljöpartiet föreslår att:
• Kommunen genomför en genomlysning av hemvården
• Kvalitetsuppföljningen av alla vård- och omsorgsboenden ska bli bättre.
• Nya former och rutiner för kvalitetssäkring utreds

Demensvård
Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050. Det innebär att en fjärdedel av befolk
ningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. När livslängden ökar stiger även antalet demenssjuka. I dag tvingas
många möta begynnande glömska och förvirring i ensamhet. Ingen borde behöva vänta länge på att få det bistånd som
behövs. Därför behövs fler utbildningsinsatser för såväl personal och närstående som för allmänheten. Vi vill utveckla
både Demenscentrum och dagvården för demenssjuka och säkerställa att dagvården finns på fler platser i kommunen.

Miljöpartiet föreslår att:
• Minnesmottagningens förebyggande verksamhet ska utvecklas vidare.
• Demensdagvården ska utökas och finnas i alla delar av kommunen.
• Vården för äldre med andra modersmål än svenska ska bli bättre.
• Utbildningsnivån hos personalen ska höjas vad gäller demenssjukdomar.

Mat är livskvalitet
Maten spelar en avgörande roll för människans välbefinnande. Vi vill öka antalet tillagningskök så att de i större utsträck
ning ligger i anslutning till verksamheten. Det minskar behovet av transporter, varmhållning och skapar en trevligare
miljö där dofterna från köket sprids i lokalerna. För att maten vi äter ska ha en lägre klimatpåverkan och högre kvalitet
vill vi öka andelen ekologiska och närodlade ingredienser samt minska mängden kött. Ur ett hälsoperspektiv är det vik
tigt att måltiderna planeras efter den vårdbehövandes behov och inte efter personalens arbetsschema.

Miljöpartiet föreslår att:
• Tillagningskök ska i hög utsträckning finnas i anslutning till verksamheten.
• Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i kostverksamheten ska öka.
• Kvaliteten på måltiderna och måltidsmiljöema ska bli bättre.
• En kvalitetssatsning på kommunens matlådor ska öka efterfrågan i stället för att avgifterna höjs.

45

Förebyggande arbete
Långsiktigt socialt arbete handlar om att stärka sammanhållningen i samhället. Genom att tidigt identifiera risker kan
problem förebyggas tidigt. Sociala problem som kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa är en stor kostnad för samhäl
let i form av pengar, lidande och förlorad livskvalitet. Det är i regel enklare och billigare att förebygga än att ta hand om
problemen i efterhand.
Kommunens förebyggande arbete måste utvecklas och fördjupas på alla plan för att undvika lidande och förlorade möjlig
heter. Tidigt stöd till personer som riskerar att utveckla problem är bra för deras eget välmående och lönsamt för sam
hället. Därför bör sådana insatser betraktas som sociala investeringar. Vi vill utveckla riktlinjerna för kommunens sociala
investeringsfond genom att förenkla ansökningsprocessen och vidga den i dag alldeles för snäva definitionen av vad som
är en social investering.
Kommunens familjecentraler spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet. De är populära mötesplatser för små
barnsfamiljer och för många en viktig kontaktyta mot samhället. Vi vill utveckla familjecentralernas verksamhet och öka
tillgängligheten för fler. Vi föreslår också ett fördjupat samarbete mellan socialtjänsten och BVC. Bland vissa som lever i
social utsatthet är förtroendet för socialtjänsten lågt, till skillnad från BVC. Genom att följa med på BVC-sköterskornas
hembesök kan socialtjänsten bli tillgänglig på annat sätt och stegvis bygga upp förtroendet hos de som eventuellt behöver
hjälp.
Vid varje större beslut om förändringar i skolan, vården, omsorgen eller socialtjänsten ska en konsekvensanalys göras
både av de långsiktiga samhällsekonomiska effekterna och av hur anhöriga till berörda medborgare påverkas.

Miljöpartiet föreslår att:
• Kommunen ska införa en förebyggarmodell där även långsiktigt positiva effekter av förebyggande arbete
beräknas.
• Riktlinjerna för kommunens sociala investeringsfond ska utvecklas.
• Socialförvaltningens uppsökande och förebyggande arbete ska förstärkas med fler fältassistenter och
kuratorer.
• Kommunens familjecentraler ska utvecklas.
• Socialtjänstens samarbete med BVC fördjupas.
• Samarbetet mellan skola, socialtjänst och barn-och ungdomspsykiatri ska utvecklas.
• Högre grad av vetenskaplighet ska tillämpas i förebyggandet av skadliga beteenden hos barn.

Hälsa och livskvalitet
I ett rikt liv finns självbestämmande, socialt umgänge och känslan av att vara inkluderad. Oavsett om du bor i eget hem
eller i någon annan boendeform så måste varje dag få lov att bära på inslag som berikar livet, utifrån dina egna förut
sättningar och intressen. Även äldre och människor med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att uppleva samvaro
och gemenskap. Alla ska kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter på lika villkor. Vi vill till exempel kunna erbjuda
körsång, teater och dans för äldre och för människor med funktionsnedsättningar. Sång och musik är särskilt viktiga
inom demensvården eftersom de väcker minnen och många andra delar av människan till liv. Vi vill att kommunens bib
liotek ska vara enkla att använda oavsett om du bor hemma eller på någon form av särskilt boende.

Miljöpartiet föreslår att:
• Friskvårds- och hälsopedagoger ska användas för att uppmuntra till rörelse.
• Kommunen ska teckna ett treårigt avtal med stiftelsen En frisk generation. för att främja långsiktig
folkhälsa.
• örebronormen för försörjningsstöd ska moderniseras med bland annat cyklar till barn. mobiltelefon.
dator och internet samt ordinerade sjukresor.

Tillgänglighet
Tillgänglighet och delaktighet är mänskliga rättigheter. Trots detta diskrimineras personer med funktionsnedsättningar
ofta i samhället och på arbetsmarknaden. Bristande social och fysisk tillgänglighet hämmar egenmakten hos personer
med funktionsnedsättningar och bidrar till isolering och sämre livskvalitet. Örebro kommun måste säkerställa att alla
örebroare på lika villkor kan vara delaktiga i och ta del av kommunens utrymmen och verksamheter.
Hjälp- och stödinsatser anpassade efter individuella behov är ofta avgörande för att människor ska uppnå en tillräckligt
hög grad av självständighet. Hjälpmedel minskar ofta både behoven av vård- och omsorgsinsatser och hälsoriskerna för
vårdpersonalen. Dagens tekniska och medicinska utveckling måste i än högre grad komma till användning för att göra
människors liv lättare. Den utvecklingen kommer dock aldrig att ersätta det mänskliga mötet. Människor med psykisk
ohälsa eller andra osynliga funktionshinder faller ofta mellan stolarna. Samverkan mellan regionens psykiatri och kom
munens socialpsykiatri behöver bli bättre.

Miljöpartiet föreslår att:
• Kommunen ska utreda möjligheterna för ett mellanboende i samverkan mellan landstinget och kommunen.
• Lämpliga bostäder och vårdformer ska kunna erbjudas i närmiljön i hela kommunen.
• God tillgång till hjälpmedel och arbetsterapi ska garanteras.
• Korttidshem för barn med funktionsnedsättning ska hålla dagöppet.
• Behovet av ett teckenspråkigt Komvux ska utredas.
• Boendeinflytande för människor med funktionshinder ska öka.
• En handlingsplan för ökad framkomlighet i alla delar av kommunen och för tillgängliga offentliga lokaler
och utomhusmiljöer ska tas fram.

Socialt företagande och den idebuma sektorn
Den sociala välfärden i kommunen ska utmärkas av långsiktigt tänkande och inflytande. Alla ska känna sig delaktiga i
den vård som berör dem, och därför kan välfärdens verksamheter inte hanteras som vilken marknad som helst. Ideella
organisationer och frivilligsektorn har stor betydelse för vår gemensamma välfärd. Vi värdesätter icke vinstdrivna aktörer
inom välfärdssektorn och vill att deras initiativ och engagemang ska synliggöras, stödjas och uppmuntras. Det är också
viktigt att kommunen bidrar för att tillgängliggöra ideella insatser för de med annat modermål än svenska. Därför skall
bidrag kunna sökas för språktolkar.
Vi vill stärka samspelet mellan den offentliga och den ideburna sektorn och stödja den sociala ekonomin. Det kan röra sig
om verksamheter som bedrivs av ideella föreningar, kooperativ eller stiftelser. Vi vill stärka människors möjligheter att
välja välfärdstjänster på ett sätt som passar dem själva, men också ge dem förutsättningar att bidra med egna initiativ.
Den sociala ekonomin blir en allt viktigare del av samhället och av ekonomin i stort. Det blir allt mer uppenbart att eko
nomin och verksamheterna inom privat och offentlig sektor i dag inte räcker till för att tillhandahålla välfärdtjänster ett
solidariskt samhälle. Vi vill se en fördjupad samverkan och utvecklade samarbetsformer mellan kommunen och civilsam
hället för att stärka de sociala strukturerna bland äldre med och utan omsorgsbehov.

Miljöpartiet föreslår att:
• Möjligheterna att ge människor med kognitiva funktionsnedsättningar eftergymnasial utbildning,
exempelvis enligt SV Kulturcolleges modell ska undersökas.
• Kommunen ska verka för ökad mångfald bland sina anställda, vad gäller exempelvis bakgrund och
funktions nedsättning.
• Kommunen ska verka för ökad etablering av icke vinstdrivande sociala företag.
• Nya arbetstillfällen ska skapas genom stöd till aktiviteter i den sociala ekonomin.
• Möjligheterna för den idebuma sektorn att bedriva välfärd ska utökas.
• Medel avsätts för stärkning av föreningsbidragen till föreningar verksamma inom det sociala området.
Bidraget kan användas bland annat för att anlita språktolkar i föreningslivet.
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Tätare socialt skyddsnät
När samhället misslyckas med att ge alla det utrymme de behöver för en god livskvalitet behövs ett väl fungerande socialt
skyddsnät. Människor som diskrimineras och förtrycks eller som på andra sätt är socialt utsatta eller marginaliserade har
samma rätt till ett bra liv som alla andra. Förebyggande arbete och ett starkt och rättvist socialt skyddsnät förutsätter var
andra och får aldrig ske på varandras bekostnad. I alla kommunens verksamheter är det viktigt att varje människa alltid
blir bemött med respekt. Ett värdegrundsarbete pågår redan i kommunen, och vi vill att diskussionen kring värdegrunder
ska hållas levande inom allt socialt arbete.

Hemlöshet
Människor som av olika anledningar saknar boende möter stora hinder när de försöker skaffa en bostad. Utan bostad får
de inget jobb, utan jobb får de inga inkomster och utan inkomster får de ingen bostad. Bostad först-konceptet bryter den
onda cirkeln genom att en människa som saknar bostad helt enkelt får en. Bostaden blir sedan grunden för att ta itu med
övriga hinder, som till exempel missbruk.

Miljöpartiet föreslår att:
• Arbetet enligt Bostad först-modellen ska utvecklas vidare.
• Dagverksamheten för hemlösa ska utvidgas och göras tillgänglig året runt.
• Föreningar och frivilligorganisationer som arbetar mot hemlöshet ska få bättre stöd.

Våld i nära relationer och mäns våld
Mäns våld är ett stort samhällsproblem. Den som utövar våld är oftast en man, och vid våld i nära relationer är det
oftast kvinnor och barn som drabbas. Våld i nära relationer har ofta ett samband med social utsatthet och missbruk men
förklaringen finns inte minst i den patriarkala könsmaktsordningen. Våld inom relationer som faller utanför heteronor
men är ett problem som fortfarande i stor utsträckning osynliggörs. Därför är det viktigt att den personal som ska möta
våldsoffer alltid har rätt kompetens. Miljöpartiet vill stödja inte bara Kvinnohuset utan även mansmottagningar, och vi
vill satsa på både förebyggande och rehabiliterande verksamhet.

Miljöpartiet föreslår att:
• Kommunen ska arbeta förebyggande och rehabiliterande med förövare av våld i nära relationer.
• Kommunen ska arbeta aktivt och intersektionellt mot hedersrelaterat våld och förtryck.
• Systemet med social förtur inom bostadsmarknadens kösystem ska utvidgas.
• Värdegmndsarbetet ska integreras i alla kommunens verksamheter och bolag.
• Kommunens jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan ska utformas med en intersektionell utgångs
punkt och inkludera ett HBTQ-perspektiv.
• Socialförvaltningens HBTQ-kompetens ska stärkas ytterligare.
• Kommunen påbörjar arbetet med att flytta ut socialtjänstkontor till stadsdelarna.

Gode män, förvaltare och förmyndare
Människor med funktionsnedsättning och människor som drabbats av en sjukdom kan behöva stöd för att få sina rättig
heter säkerställda, sköta sin ekonomi eller på andra sätt bra vardag. Då kan de få en god man eller förvaltare förordnad
av tingsrätten. Det är viktigt att fler känner sig manade att som medmänniskor ställa upp och ta på sig sådana uppdrag.
Kommunen måste stärka sitt arbete med att hitta och uppmuntra fler som kan tänka sig att ställa upp, i samarbete med
civilsamhället, kriminalvården och patientnämnden. Örebro är både anvisningskommun och ankomstkommun för
ensamkommande barn. Kommunen ska arbeta för att utveckla mångfalden bland gode män vad gäller språk, etnicitet,
HBTQ-kompetens och andra erfarenheter. En kontinuerlig samverkan mellan olika förvaltningar kring rekryteringen av
uppdragstagare är extra viktig för att säkerställa tillgången till familjehem och särskilt förordnade vårdnadshavare.

Miljöpartiet föreslår att:
• Samverkan kring rekrytering av frivilliga mellan våra förvaltningar ska permanentas.
• verksamhetsuppföljningen ska utvecklas för att nå större kontinuitet och långsiktighet.

Anhöriga
Familjemedlemmar, närstående och vänner till människor med behov av stöd och omvårdnad får ofta bära en mycket
stor del av bördan. De utför ett meningsfullt och viktigt arbete med avgörande betydelse för livskvaliteten för den som
får hjälp. Men anhörigvårdare får inte alltid det erkännande och stöd som de förtjänar av samhället. Kommunen har ett
omfattande ansvar även för den anhöriges situation. Vi vill att en analys av konsekvenserna för anhöriga ska göras innan
kommunen fattar olika beslut om större förändringar inom skola, vård och omsorg eller socialtjänst.

Miljöpartiet föreslår att:
• Ersättningen för den som vårdar en anhörig i hemmet ska ökas.
• Kommunen ska inrätta fler anhörigcentrum för närstående till människor med funktionsnedsättningar.
• Konsekvenserna för anhöriga ska analyseras inför varje större beslut inom vård, omsorg och socialtjänst.
• Vårdbehövande som bor hemma med stöd av anhöriga ska få större möjligheter att få tillfällig plats på
boende.

Anställda inom social välfärd
Den viktigaste framgångsfaktorn för att hjälpa socialt utsatta och de med störst vårdbehov är att ge personalen inom soci
al välfärd goda förutsättningar att göra ett bra jobb. En hållbar personalpolitik är central för en hållbar välfärd, och därför
måste kommunen kontinuerligt arbeta för att förbättra de anställdas arbetsvillkor. För de vårdbehövandes skull måste
personalomsättningen minska så större kontinuitet skapas i vilka man möter i vårdsituationen. Den anställde måste ges
möjligheter att fördjupa sig och utvecklas inom sitt arbetsområde. Det ska också finnas karriärvägar uppåt i organisatio
nen för den som vill ta större ansvar. Det stärker yrkesidentiteten, arbetsglädjen och kvaliteten på det utförda arbetet.
Den sociala välfärdssektorn är starkt kvinnodominerad. Ur jämställdhetsperspektiv har kommunen därför som arbetsgi
vare ett stort ansvar för att arbeta för höjda löner bättre arbetsvillkor. Kommunens anställda inom social välfärd utför ett
viktigt, lågavlönat och ofta tungt jobb. Det är också ett arbete där man konfronteras med svåra händelser och lidande. Det
kräver tid för reflexion och återhämtning. Vi vill därför sänka normalarbetstiden och kompensera inkomstbortfallet ge
nom höjd timlön - alltså kortare arbetstid men med lika hög månadslön. Det skulle ge välbehövlig andhämtning, minska
stressen och leda till färre sjukskrivningar.
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Miljöpartiet föreslår att:
• Den höga personalomsättningen åtgärdas så att de äldre möter färre men mer välbekanta ansikten.
• Arbetstiden sänks och timlönen höjs inom äldreomsorgen. Projektet finansieras med statsbidrag.
• Kommunen ska erbjuda sina anställda möjlighet till kompetensutveckling utan att det innebär eko
nomiska nackdelar för dem.
• Kommunanställda ska ges möjlighet till vidareutbildning i teckenspråk.
• Kommunen inför försöksverksamhet med kortare arbetsdag och tid för återhämtning och reflektion i
vissa verksamheter där arbetsmiljön är särskilt svår.
• Kommunen gör det möjligt för medarbetare att göra val mellan höjd lön och sänkt arbetstid.
• Kommunen ger medarbetare rätt till önskad arbetstid -deltid eller heltid.
• Kommunen möjliggör ökad flexibilitet kring uttag av ledighet och semester.
• Oönskade delade turer fasas bort ur schemaläggningen för kommunanställda. Motsvarande krav
ställs vid upphandling av tjänster.
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PROGRAMNÄMND SOCIAL VÄLFÄRD
Ram2017

2 928 341

Justeringar inför 2018
Överfört resultat nämnd 2017

-843

Överfört resultat intraprenader 2017

-14874

AFA-medel

-5471

VolymLSS

29700

Volym Socialtjänsten

6000

Brandskydd gruppboende (bostäder) utrymme inv volym (908 tkr)
Brandskydd/ändrad gränsdragning VoBo utrymme inv volym (950 tkr)
Trädgårdarna 2 utrymme invvolym (14200 tkr)
Karlslund våbo start 1/12 2018 (inv utrymme volym (4000 tkr)
Kvinnohuset utrymme invvolym (1500 tkr)
Avtal extern utförare

750

Överförmyndarnämnden engångsbidrag 2017

-140

Vinternatt/crossroads till KSF

-500

Överfcirmyndarnämnden volymökning

1100

Familjecentraler

1000

Förstärkning fältassistenter

1000

Socialfilial vivalla

8000

Förstärkt öppenvård barn/familj statsbidrag 2017
Fritidsaktiviteter äldre engångssatsning 2017

-1000
-500

Fritidsaktiviteter äldre permanentas

500

Omprövningskrav 2017

-16000

Överhäng löneöversyn 2017

13067

Löneöversyn 2018

38066

Fler chefer VoO, 20 personer å 100 ooo (utbildning och lönepåslag)

2000

Personaltillskott VoO

5000

Satsning, Reflektionstid och återhämtning SoV

1000

Minskad sjukfrånvaro

-5000

Kvalitetsuppföljning alla boenden samt genomlysning av hemvården

1000

Kvalitetshöjning kostverksamheten

1000

Nya kontor socialtjänsten under 2019- 2022 (plan. för 3-5 st)
Förstärkning familjecentraler

500
1000

Fler utredande ssekr

2500

Förstärkning fältsekreterare/kuratorer

3 000

Utökat föreningsbidrag, Social välfärd
Fastanställa vikarier

-2500

2000

Ram2018

2994696
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