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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 19 april 2017.

Per-Åke Sörman, ordförande

Johan Åqvist, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 april 2017.

2

§ 37 Lokal- och bostadsförsörjningsplan samt
investeringsprogram
Ärendenummer: Sov 124/2017
Handläggare: Helena Hasslert och Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna
har tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov är
av central betydelse för kommunens ekonomi. Genom
lokalförsörjningsplaner läggs grunden till en långsiktig planering och ett
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programområdets lokal- och bostadsförsörjningsplan beskriver
förvaltningarnas behov av verksamhetslokaler, boenden och bostäder.
Planen sträcker sig över 8 år, där de första fyra åren har ett 4-årigt
investeringsprogram med driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren
beskriver en mer översiktlig behovsbild. Varje år ska programnämnden,
som en del av sin budget- och verksamhetsplanering, fastställa en lokaloch bostadsförsörjningsplan.
Ärendet bereddes av Programnämnd social välfärd den 2 mars 2017 och av
ett utökat presidium den 24 mars 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-21
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2018-2021 med revidering 2017
Investeringsprogram/ekonomisk plan med bedömning för 2018-2021 samt
revidering 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 2017
2021 med revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2017 och
bedömning för år 2018- 2021 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
igångsättningstillstånd av ett vård- och omsorgsboende 2021 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
3. Programdirektören får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för
placering och inriktning av vård- och omsorgsboende 2021 senast
december 2017.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt bedömda driftskostnadsökningar i
ekonomiskt underlag.
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5. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd på sex
stycken vård- och omsorgsboenden enligt bedömda driftskostnadsökningar
i ekonomiskt underlag.
6. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av ombyggnation av vård- och
omsorgsboendet Rosenlund och förstärkt brandskydd enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
7. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av två gruppbostäder 2019 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
8. Programdirektören får i uppdrag att tillsammans med
Lokalförsörjningsavdelningen utreda långsiktiga förutsättningar för att
klara nybyggnation av vård- och omsorgsboenden enligt plan.
9. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C) yrkar om ytterligare en beslutspunkt: "Uppdra åt
Kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta planera för byggande av
trygghetsboende.". Beslutet ska överlämnas till Kommunstyrelsen för
vidare hantering.
David Larsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag med hänvisning till
Sverigedemokraternas egna förslag till budget.
Proposition
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns endast ett förslag till
beslutspunkterna 2-10, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att Programnämnd social välfärd beslutar enligt det.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 1, det
vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive David
Larssons (SD) yrkande om avslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra
och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 2017
2021 med revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2017 och
bedömning för år 2018- 2021 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
igångsättningstillstånd av ett vård- och omsorgsboende 2021 samt
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kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
3. Programdirektören får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för
placering och inriktning av vård- och omsorgsboende 2021 senast
december 2017.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt bedömda driftskostnadsökningar i
ekonomiskt underlag.
5. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd på sex
stycken vård- och omsorgsboenden enligt bedömda driftskostnadsökningar
i ekonomiskt underlag.
6. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av ombyggnation av vård- och
omsorgsboendet Rosenlund och förstärkt brandskydd enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
7. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av två gruppbostäder 2019 samt
kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt
underlag.
8. Programdirektören får i uppdrag att tillsammans med
Lokalförsörjningsavdelningen utreda långsiktiga förutsättningar för att
klara nybyggnation av vård- och omsorgsboenden enligt plan.
9. Uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta planera för
byggande av trygghetsboende.
10. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Nadia Abdellah (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till
Vänsterpartiets egna förslag till budget.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 1 med hänvisning till
Sverigedemokraternas egna förslag till budget.

§ 38 Patientsäkerhetsberättelse
Ärendenummer: Sov 627/2016
Handläggare: Inga Blomstrand och Cecilia Lundberg
Ärendebeskrivning
Övergripande målsättning inom vårdgivaren Örebro kommun är att erbjuda
en trygg och säker hälso- och sjukvård och rehabilitering som bygger på
den enskildes delaktighet.
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För 2016 har prioriterade målområden för patientsäkerhetsberättelsen varit:
- Kvalitetssäkring av riktlinjer och rutiner i hälso- och sjukvården.
- Kvalitetssäkring av den individuella hälso- och sjukvårds- och
rehabiliteringsprocessen.
- Kvalitetssäkring av samverkan och informationsöverföring internt och
externt.
- Kvalitetssäkring av det systematiska förbättringsarbetet och
säkerställande av den systematiska uppföljningen av hälso- och sjukvården.
- Kvalitetssäkring av kompetens inom hälso- och sjukvård - legitimerad
personal samt utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2016 för vårdgivaren Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 39 Information om läget inom hemvården
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Programdirektör Daniel Jansson Hammargren informerar om aktuellt läge
inom hemvården. Den 1 mars 2016 fick hemvården en ny områdeschef
som fick i uppdrag av förvaltningschef att nå ekonomisk balans och
samtidigt skapa en kvalitativ hemvårdsverksamhet. Efter sommaren
2016 fattades det beslut i driftnämnderna om ny organisation från och med
2017.
Det har varit stora vakanser i grundbemanningen och hög sjukfrånvaro.
Vikariebristen påverkade planeringen dagligdags och medförde att
optimerad planering inte helt kunde infrias. Exempel på vidtagna åtgärder
sedan starten i januari 2017 är bland annat annonsering efter fler
medarbetare, både tills vidare, vikariat och timvikarier. Rekrytering av
personal pågår fortfarande. Det pågår även ett arbeta med att nå acceptans
med centralplanering, vilken utgörs av driftplanerare som arbetar heltid
med att optimalplanera verksamheten i dialog med enheterna.
För att komma tillrätta med arbetsmiljön sker det regelbundna möten med
Kommunal och Vision. Hemvårdens ledningsgrupp arbetar nu för att möta
Arbetsmiljöverkets krav och åtgärderna ska vara tillgodosedda till den 15
maj 2017.
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Den ekonomiska prognosen just nu visar en effektivisering motsvarande 56
miljoner kr på två år.
Beslutsunderlag
Presentation
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Kvalitets- och avtalsuppföljning Berggården
Ärendenummer: Sov 155/2017
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Norlandia Care AB bedriver på uppdrag av Örebro kommun, vård och
omsorgsboendena Berggården sedan 2012 samt Sirishof och
Skäpplandsgården sedan hösten 2010. Kommunstyrelseförvaltningen har
gjort en avtals- och kvalitetsuppföljning på Berggården inför en sista
förlängning med tre år till 2018-09-30- 2021-09-30. Uppföljningen har
skett i tre delar med utgångspunkt i kvalitetsområden där fokus varit på den
kvalitet som brukaren erbjuds i form av resurser som anställdas kompetens,
rutiner och arbetssätt.
Bedömningen efter uppföljningen är att de boende på Berggården får en
vård och omsorg av mycket god kvalité. Verksamheten uppfyller
grundkraven och mervärdena väl eller mycket väl och har styrkor inom alla
granskade områden. Den engagerade ledningen, tydliga verksamhetsidén
och den starka sammarbetskänsla hos personalen får särskilt lyftas fram
som styrkor hos verksamheten. Ett fåtal förbättringsområde framkom där
bland annat kopplingen mellan evidens och forskning behöver utvecklas i
form av metoder. Förbättringsområdena är verksamheten medvetna om,
och med deras vilja att det som är bra alltid kan bli bättre, finns det redan
idéer och strategier för att ytterligare förbättra verksamheten. Utifrån
resultatet av uppföljningen rekommenderar kommunstyrelseförvaltningen
en avtalsförlängning med Norlandia Care AB för driften av Berggården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-03-13
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde, beslut fattas
på programnämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 41 Förhandling om ersättning till Norlandia
Ärendenummer: Sov 137/2017
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Norlandia Care AB bedriver på uppdrag av Örebro kommun, vård- och
omsorgsboendena Berggården sedan 2012 samt Sirishof och
Skäpplandsgården sedan hösten 2010.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under hösten 2016 gjort
inspektioner på Berggården och Sirishof. Vid inspektionen tilldelades
Norlandia ett vite om de inte höjde nattbemanningen på respektive boende.
Norlandia har fört diskussion med kommunen sedan dess och genomfört en
rad olika arbeten för att frigöra resurser från dagen till att bemanna på
natten. Nu anser Norlandia att de inte har fler möjligheter och begär nu en
omförhandling för en ökad ersättning till dessa två boenden.
En ekonomisk genomlysning har skett och Norlandias ersättning för
Sirishof är lägre än den ersättning de kommunala vård- och
omsorgsboendena har. För att bli jämförbar med kommunens övriga
boenden bör ersättningen höjas. Med den ersättningsnivå som Norlandia
har idag på Sirishof finns svårigheter att tillgodose de ökade krav på
vården som IVO ställer. Vid den ekonomiska genomlysningen fastslogs att
den ersättning Norlandia erhåller för Berggården ligger i paritet med den
ersättning de kommunala vårdboendena erhåller och kan därmed inte anses
vara befogad.
Ärendet bereddes på Programnämnd social välfärd den 2 mars 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-02-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnden beslutar att inte tillmötesgå kraven på ökad
ersättningen till Norlandia Care AB, för driften av Berggården.
2. Programnämnden beslutar att höja ersättningen till Norlandia Care AB,
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för driften av Sirishof med 1,077 Mkr/år. Ersättningen baseras på plats och
beläggning.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar avslag på beslutspunkt 2.
Johan Åqvist (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns endast ett förslag
till beslutspunkt 1, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag, och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt det.
Därefter finner Per-Åke Sörman (C) att det finns två förslag till
beslutspunkt 2, det vill säga yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Nadia Abdellahs (V)
yrkande om avslag. Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner
att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnden beslutar att inte tillmötesgå kraven på ökad
ersättningen till Norlandia Care AB, för driften av Berggården.
2. Programnämnden beslutar att höja ersättningen till Norlandia Care AB,
för driften av Sirishof med 1,077 Mkr/år. Ersättningen baseras på plats och
beläggning.
Reservation
Nadia Abdellah (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 2.

§ 42 Statsbidrag psykisk hälsa och ökad bemanning inom
vård och omsorg och socialtjänst
Ärendenummer: Sov 123/2017
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kommunen har rekvirerat statliga medel från Socialstyrelsen avseende tre
olika statsbidrag; ökad bemanning inom äldreomsorgen (26,9 mnkr), ökad
bemanning inom socialtjänsten (1,4 mnkr) samt inom psykisk hälsa (3,7
mnkr). Programnämnden har att ta ställning till hur medlen ska användas
och fördelas utifrån givet regelverk och på ett sätt som stödjer de politiskt
prioriterade satsningarna.
Medlen för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017 föreslås användas
för att stödja ökad kvalitet och pilotprojekt som ligger i linje med ett
rehabiliterande arbetssätt.
Medlen för ökad bemanning inom socialtjänsten föreslås användas till
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förstärkning av 3,0 socionom inom enheten för familjehem,
utredningsenhet barn och familj samt inom enheten för familjerätt.
Medlen inom psykisk hälsa föreslås användas för de aktiviteter som
identifieras i den handlingsplan som huvudmännen upprättar gemensamt
under året och som ska antas av Länsdelsgruppen i höst. De medel som
återstår från 2016 föreslås användas för kompetensutvecklingsinsatser samt
för en projektanställning av en seniorlots med inriktning psykisk hälsa
utifrån den gällande handlingsplanen för 2017 som Länsdelsgruppen antog
i höstas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-18
Lokal handlingsplan inom området Psykisk hälsa i samverkan mellan
Örebro kommun och Region Örebro län i länsdel Örebro, 2016-10-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Medel fördelas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela återstående medel avseende
ökad bemanning.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar:
1. Medel till ökad bemanning inom vård och omsorg fördelas enligt
Vänsterpartiets förslag.
2. Medel till psykisk ohälsa fördelas enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
3. Programdirektören får i uppdrag att vid behov omfördela medel
avseende ökad bemanning.
Johan Åqvist (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut
för beslutspunkt 1 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag, det vill säga
Johan Åqvists (L) yrkande om bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag respektive Nadia Abdellahs (V) yrkande om att ersätta beslutspunkt
1 med två beslutspunkter; 1. Medel till ökad bemanning inom vård och
omsorg fördelas enligt Vänsterpartiets förslag och 2. Medel till psykisk
ohälsa fördelas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden
ställer yrkandena mot varandra och finner att Programnämnd social välfärd
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslutspunkt
2 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Programnämnd social
välfärd beslutar enligt det.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Medel fördelas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela återstående medel avseende
ökad bemanning.
Reservation
Nadia Abdellah (V) reserverar sig mot beslutspunkt 1.

§ 43 Ombudgetering och tilläggsanslag april 2017
Ärendenummer: Sov 195/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
I ärendet sammanfattas fem beslut i Kommunstyrelsen som avser
ramjusteringar/intäkter avseende tilläggsanslag samt ombudgeteringar. Två
av besluten fattas i april, ett i maj och två beslut togs vid Kommunstyrelsen
sammanträden i januari respektive februari. Ärendet hanterar också
budgetjusteringar inom programområdet, mellan driftsnämnderna efter
budgetbeslut.
Arvoden, Ks 689/2014
Kompensation för arvoden till förtroendevalda vid Socialnämnd väster och
Socialnämnd öster, 0,3 mnkr.
Riktade uppdrag, 2017
I ärendet hanteras även ramjusteringar avseende riktade uppdrag. Det
handlar om ramjusteringar av fem riktade effektiviseringsuppdrag, totalt
minskas ramarna inom programområdet med 14,2 mnkr.
Överförda resultat drift, intraprenad och investeringar, Ks 442/2017*
Ärendet fördelar överförda resultatet från drift, AFA-medel,
intraprenadernas resultat samt investeringsanslag 2016. För
programområdet överförs 21,2 mnkr till 2017 av nämndernas driftresultat
inklusive intraprenadernas resultat 2016. 21,3 mnkr av anslag för
investeringar 2016 överförs till 2017.
Tilläggsanslag och ombudgeringar, Ks 1315/2017*
Ärendet avser tilläggsanslag för nämndernas kompensationer för
kostnadsökningar 2017 avseende årliga prisjusteringar samt
ombudgeteringar. Programområdet kompenseras med 14 mnkr för årliga
prisökningar, 1,4 mnkr för justeringar i hyresmodellen samt 0,8 mnkr för
volymökningar inom överförmyndaren.
Fördelning av ackumulerade medel ensamkommande barn och unga, Ks
448/2017*
Ärendet avser fördelning av ackumulerade intäkter avseende
ensamkommande barn och unga. Socialtjänst och överförmyndare ersätts
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för satsningar inom området ensamkommande barn och unga.
Programområdet kompenseras med 22 mnkr.
Ombudgetering mellan driftnämnderna efter budgetjusteringar
Driftnämnderna har tagit beslut om sina driftbudgetramar för 2017 efter
budgetbeslutet i Programnämnden i december. Vissa omfördelningar av
budget mellan verksamheterna behövs och en begäran till
Programnämnden om ny fördelning mellan nämnderna är gjord.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Att fördelad budget per driftnämnd fastställs enligt bifogat underlag
avseende punkt 1-2, samt punkt 6.
2. Att fördelad budget per driftnämnd fastställs enligt bifogat underlag
under förutsättning att erforderliga beslut fattas i Kommunstyrelsen
avseende punkt 3-4.
*Beslutet fattats under förutsättning att erforderliga beslut tas i
Kommunstyrelsen 2017-04-18 samt 2017-05-09.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Nadia Abdellah (V), David Larsson (SD) och Jesper Räftegård (MP) deltar
ej i beslutet.

§ 44 IT-investeringar
Ärendenummer: Sov 190/2017
Handläggare: Elisabeth Miles och Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Ekonom Elisabeth Nordin och verksamhetsutvecklare Elisabeth Miles
informerar om IT-investeringsprogram för Programnämnd social välfärd.
Ärendet återkommer till Programnämnd social välfärd för beslut den 4 maj
2017.
Beslutsunderlag
Presentation
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-04
Investeringsprogram IT Social välfärd
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde, beslut fattas
på programnämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 45 Ny lag om samverkan vid utskrivning
Ärendenummer: Sov 189/2017
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Nuvarande betalningsansvariglag upphävs och ersätts med ny lag. Den nya
lagen träder troligen i kraft den 1 januari 2018. Propositionen föreslår att
huvudmännen ska komma överens om gemensamma riktlinjer för
samverkan.
Förslag till bemanningsansvar i Örebro län ska bygga på ömsesidig tillit.
Betalningsansvar baseras på kommunens genomsnittliga antal
utskrivningsklara dygn per vårdtillfälle. Eventuell betalning sker
retroaktivt på individnivå för föregående månad om genomsnittet
överstiger 3 kalenderdagar per vårdtillfälle (somatisk vård) och 15 dagar
per vårdtillfälle (psykiatrisk vård).
För att undvika onödig sjukhusvistelse och för att betalningsansvar ska
undvikas krävs att dagens nivåer för utskrivningsklara dagar halveras. Det
krävs bl.a. korta ledtider i hela vårdkedjan, säkra och snabba
kommunikationsvägar för samverkanspartners och inom organisationen,
effektiv organisation för utskrivning, snabb hemtagning och tillgång på
korttidsvård samt vård- och omsorgsboende.
Beslutsunderlag
Presentation
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förlag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 46 Ansökan om utvecklingsstöd - Nya Teatern
Ärendenummer: Sov 158/2017
Ärendebeskrivning
Nya Teatern amatörteaterförening har ansöker om 150 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för att stödja upp teatergrupperna med extra pedagoger för
att möta behovet hos de barn och ungdomar som har ett extra stort behov
av stöd.
Föreningsutskottet anser att Nya Teaterns verksamhet i huvudsak ligger
inom kulturområdet. Föreningen uppmanas att ta kontakt med föreningar
inom Sociala välfärdsområdet som har verksamhet riktad till den
målgrupp som ansökan avser. I samarbete med en annan förening inom
Social välfärdsområdet kan en ansökan om bidrag till ett gemensamt
projekt lämnas in för behandling till föreningsutskottet.
Programnämnd social välfärds föreningsutskott behandlade ärendet den 16
mars 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärds föreningsutskott,
2017-03-16
Ansökan
Verksamhetsbeskrivning
Resultatrapport
Verksamhetsberättelse 2015
Stadgar
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Nya teaterns ansökan om utvecklingsstöd avslås då föreningens
huvudverksamhet ligger inom kulturområdet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds föreningsutskotts förslag.

§ 47 Ansökan om utvecklingsstöd - Örebro Dövas
ungdomsklubb
Ärendenummer: Sov 409/2016
Ärendebeskrivning
Örebro Dövas ungdomsklubb (ÖDU) ansökte om 287 000 kronor i
föreningsbidrag för perioden 2017-2019. Ansökan avslogs då föreningen är
ny inom Social välfärd och en stor del av medlen skulle användas till en
anställning.
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Föreningen har därefter inkommit med en förfrågan om ett extra bidrag för
att anordna föreningens 50-års jubileum i september 2017 för 100 till 150
personer och målgruppen är personer från 6 år till 30 år. Det kommer bland
annat att visas film över hur ÖDU utvecklats under åren och även bjudas
på mat.
Niclas Mauritzson och Jonny Dufvenberg från föreningen Dövas
ungdomsklubb träffade föreningsutskottet den 16 mars 2017.
Programnämnd social välfärds föreningsutskott behandlade ärendet den 16
mars 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärds föreningsutskott,
2017-03-16
Ansökan
Ekonomisk rapport
Årsmötesprotokoll
Revisionsberättelse
Budget 2017-2019
Stadgar
Ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Dövas ungdomsklubb beviljas 50 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd varav 10 000 kronor särskilt riktat till föreningens 50
årsjubileum.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Programnämnd social välfärds föreningsutskotts förslag.

§ 48 Fyllnadsval till styrgruppen för Gränslös samverkan
mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting för
personer över 65 år
Ärendenummer: Sov 502/2016
Ärendebeskrivning
Fisun Yavas (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
styrgruppen för Gränslös samverkan mellan Örebro kommun och Örebro
läns landsting för personer över 65 år och en ny ledamot behöver utses.
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärd föreslås besluta:
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- Utse John Johansson (S) till ny ledamot i styrgruppen för Gränslös
samverkan mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting för personer
över 65 år efter Fisun Yavas (S).
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Utse John Johansson (S) till ny ledamot i styrgruppen för Gränslös
samverkan mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting för personer
över 65 år efter Fisun Yavas (S).

§ 49 Fyllnadsval till Programnämnd social välfärds
myndighetsutskott
Ärendenummer: Sov 503/2016
Ärendebeskrivning
Fisun Yavas (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 1:e vice
ordförande i Programnämnd social välfärds myndighetsutskott och en ny 1:
vice ordförande behöver därför väljas till Myndighetsutskottet.
Förslag till beslut
Programnämnd social välfärd föreslås besluta:
- Utse John Johansson (S) till ny 1:e vice ordförande i Programnämnd
social välfärds myndighetsutskott efter Fisun Yavas (S).
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Utse John Johansson (S) till ny 1:e vice ordförande i Programnämnd
social välfärds myndighetsutskott efter Fisun Yavas (S).

§ 50 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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
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- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 51 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 24 mars 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 52 Information från ordföranden
Ärendebeskrivning
Ordförande Per-Åke Sörman (C) informerar Programnämnd social välfärd
om att han har träffat Kvinnohusets byggare. En grupp har tillsatts för att
titta på det framtida avtalet.
Verdandi har skickat in en skrivelse och med anledning av denna ska ett
antal politiker från programnämnden nu träffa Verdandi.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

17

§ 53 Anmälan av övriga ärenden
Ärendebeskrivning
Ulf Södersten (M) anmäler övrig fråga:
Förs det samtal med Attendo om framtiden för deras boende vid
Rynningeviken?
Ordförande Per-Åke Sörman (C):
Permanenta platser är inte aktuellt i dagsläget. De har erbjudit
korttidsplatser som nu förvaltningen tittar på.
Johan Åqvist (L) anmäler övrig fråga:
Vem rekryterar vikarier till vård- och omsorgsboenden på helgerna?
Programdirektör Daniel Jansson Hammargren:
Det har ej fungerat på ett tillfredsställande sätt. Det förs resonemang kring
detta med Kommunal. Det tar mycket tid att ringa in personal på boendena
under helgerna. Frågan har även lyfts på driftnämndsnivå.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 9 Förhandling om ersättning till Norlandia

Vi reserverar oss emot beslutet att höja ersättningen till
Norlandia Care AB för driften av vård- och omsorgsboendet
Sirishof. I upphandlingen och avtalet med Örebro kommun har
man angett ett pris som man nu menar har varit för lågt.
Norlandia är ett vinstdrivande företag som gör vinst bland annat
genom att spara in på personal, vilket alltså resulterat i en
anmärkning från IVO. Uppenbarligen har man drivit sin
verksamhet för billigt, för att kunna ge sina ägare vinst. Företaget
gjorde vinst även förra året och att Örebro kommun nu kliver in
och höjer ersättningen och därmed garanterar att företaget även
fortsatt ska kunna plocka ut vinst, tycker vi är riktigt dålig politik
och ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Dessutom verkar
argumentet att upphandling med privata företag ska bli billigare
för kommunen, helt plötsligt inte längre gälla.
Nadia Abdellah
Vänsterpartiet

Datum: 2017-04-06
Programnämnd social välfärd

Yrkande

10. Statsbidrag psykisk hälsa och ökad
bemanning inom omsorg och socialt…
Vänsterpartiet har en egen fördelning av stimulansmedlen för ökad
bemanning. För att kunna satsa på omsorg för nya målgrupper vill vi öka
grundbemanningen för den kommunala regin. Vi fördelar också om
medel till nattbemanningen, för att bemöta IVOs kritik.
Utökningen av medlen till privata entreprenörsavtal vill vi fördela om till
nattbemanningen. Den privata utföraren bör rimligen kunna utföra sitt
uppdrag enligt gällande avtal.

Stimulansmedel ökad bemanning, 2016-2018
Kvalité/rehabiliterande arbetssätt
Kognitiva stödteam
Utredning i hemmet
Rehab team
Mobilt team
Valfrihetssystemet nya målgrupper
Ökad grundbemanning
Larm-gruppen, tillfällig utökning
Anhörigcentrum
Utökning av vård- och omsorgsboendeplatser
Entreprenadsavtal, utökning
Vård- och omsorgsboende, nattbemanning, IVO
Summa (Tkr)

Nämnd

Vv/Vö
Vv/Vö
PN
PN
PN
Vv/Vö
Vv/Vö
Vv
PN
PN

2017

850
5390
2400
600
0
5000
200
600
2661
0
9200
26901

Vänsterpartiet yrkar på att förslag till beslut lyder
1. Medel till ökad bemanning inom vård och omsorg fördelas enligt
Vänsterpartiets förslag
2. Medel till psykisk ohälsa fördelas enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
3. Programdirektören får i uppdrag att vid behov omfördela medel
avseende ökad bemanning

Nadia Abdellah
För Vänsterpartiet

Yrkande/reservation
Ärende: Lokal och bostadsförsörjningsplan 2018-2021
Ärendenummer: Sov 124/2017
Datum: 2017-04-06
sverigedemokraterna anser att det behöver byggas nya omsorgsboenden, pengar behöver investeras
i förstärkt brandskydd och hyreshöjningar kan behöva kompenseras. Vi behöver nya gruppbostäder
som kommer att ge kostnadsökningar, men beträffande befolkningsutvecklingen så har vi en mer
måttlig prognos på volymerna. Vi har dessutom andra fokusområden och riktade insatser i vår
budget och yrkar därför avslag på punkt ett. I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som
reservation.

För Sverigedemokraterna i Social välfärd :

Teres Björndahl (SD)
David Larsson (SD)
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