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Lars Thornberg Projektledare
Renee Andersson Planerare

Paragraf 130-148

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 21 november 2017.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Jesper Räftegård (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 november
2017.

§ 130 Förfrågningsunderlag till gruppbostad Fiskgjusen i
Norra Ormesta
Ärendenummer: Sov 414/2017
Handläggare: Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL) är
inte statisk. Den förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om
eller önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den lokal- och bostadsförsörjningsplan som
programnämnd Social välfärd antog under 2017 är att det utöver andra
lösningar för att få till stånd fler platser också krävs att ett antal
gruppbostäder nyproduceras. Det för att klara de nya beslut som förväntas
och för att kunna erbjuda brukare med extern placering boende i
hemkommunen.
Lokalförsörjningsenheten har på uppdrag av programnämnd Social välfärd
tagit fram förslag på förfrågningsunderlag avseende upphandling av
samarbetspartner för uppförande av en gruppbostad med sex lägenheter i
Norra Ormesta.
Förfrågningsunderlaget har utarbetats av representanter från Förvaltningen
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för funktionshindrade, Lokalförsörjningsenheten och Upphandling och
uppföljningsavdelningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-10-24
Underlag till förfrågningsunderlag
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att förfrågningsunderlaget endast ska gälla
byggande och att kommunen ska äga fastigheten.
Johan Åqvist (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Martha Wicklunds (V) yrkande om att förfrågningsunderlaget endast ska
gälla byggande och att kommunen ska äga fastigheten.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd Social välfärd antar det föreslagna
förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet i förmån för eget
yrkande om att förfrågningsunderlaget endast ska gälla byggande och att
kommunen ska äga fastigheten.

§ 131 Utredningsuppdrag inför vård- och omsorgsboende
i Lillån/Bettorp 2024
Ärendenummer: Sov 425/2017
Handläggare: Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
I Örebro kommun finns det 24 vård- och omsorgsboenden. Utifrån
befolkningsprognosen, icke verkställda beslut och KPB-prognos (kostnad
per brukare) finns behov av att fortsätta och även intensifiera
utbyggnationen av antalet vård- och omsorgsboendeplatser.
Statistisk prognos påvisar ökning av äldre i de norra stadsdelarna samt i
Glanshammarområdet. Programnämnd social välfärd ger därför
Lokalförsörjningsenheten i uppdrag att utreda möjligheterna för ett vårdoch omsorgsboende i Lillån/Bettorp med ca 72-81 platser.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-09-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att utreda möjligheterna för ett
vård- och omsorgsboende i Lillån/Bettorp till 2024. Utredningen ska
resultera i en rapport som ger färdriktning för det fortsatta arbetet.
Yrkande
Fisun Yavas (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 132 Igångsättningsbeslut om förstudie för
ombyggnation Skebäcksgården
Ärendenummer: Sov 423/2017
Handläggare: Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsboende är en behovsprövad insats som ges då behoven
av vård och omsorg inte kan tillgodoses i den vanliga bostaden. I Örebro
kommun finns det idag 24 vård- och omsorgsboenden. Enligt prognos som
årligen revideras finns det till och med 2024 behov av ca 250 stycken nya
vård- och omsorgsboendeplatser. Enligt Lokal- och
bostadsförsörjningsplanen 2017-2021 bör utöver de nybyggnadsprojekt
som är planerade också förutsättningarna för utbyggnad av befintliga vårdoch omsorgsboenden utredas.
Lokalförsörjningsenheten föreslås få i uppdrag att tillsammans med
Länsgården Fastigheter AB genomföra en förstudie för en om- och
tillbyggnad av vård- och omsorgsboendet Skebäcksgården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-09-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Länsgården Fastigheter
AB teckna förstudieavtal för en om- och tillbyggnation av vård- och
omsorgsboendet Skebäcksgården. Förstudien ska resultera i ett
beslutsunderlag med förslag på utformning, plan för genomförande,
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tidsplan samt kostnad.
Yrkande
Johan Åqvist (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att få lämna ett skriftligt yrkande till protokollet.
Ulf Södersten (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
nämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer sedan Johan Åqvist (L) yrkande om att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Länsgården Fastigheter
AB teckna förstudieavtal för en om- och tillbyggnation av vård- och
omsorgsboendet Skebäcksgården. Förstudien ska resultera i ett
beslutsunderlag med förslag på utformning, plan för genomförande,
tidsplan samt kostnad.
2. Johan Åqvist (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 133 Remissvar på Kulturpolitiskt program
Ärendenummer: Sov 452/2017
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
Liselott Bergqvist föredrar huvuddragen i det kulturpolitiska
programmet för Örebro kommun som syftar till att vara ett stöd för beslut
när det gäller prioriteringar för att alla medborgare ska kunna ta del av och
skapa kultur. I det initiala skedet av att ta fram ett svar för
programnämnden finns några övergripande synpunkter som gäller bland
annat terminologin, socioekonomiskt perspektiv och tillgänglighet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas vid
nämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 134 Fördelning av tilläggsanslag till Vård- och
omsorgsnämnderna
Ärendenummer: Sov 247/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade på sammanträde i juni 2017 att
överlämna skrivelse från Vård- och omsorgsnämnd Öster för vidare
hantering av Kommunstyrelsen. Av skrivelsen framgår att nämnden inte
bedöms klara en ekonomi i balans 2017 trots vidtagna åtgärder.
Helårsprognosen för den kommunala hemvården visar ett underskott på
62,8 mnkr. Den intäktsfinansierade delen av hemvården som är
konkurrensutsatt enligt LOV (lagen om valfrihetsystem, service,
omvårdnad samt mattjänst) utgör den allra största delen av underskottet.
Underskottet berör både Vård- och omsorgsnämnd öster och Vård- och
omsorgsnämnd väster.
Programområde social välfärd redovisar 2017 ett samlat budgetunderskott
på 39,2 mnkr för helåret 2017. Prognosen innebär en försämring av
prognos 1 med 22 mnkr vilket bland annat förklaras av att förväntade
effektiviseringar och anpassningar av intäktsfinansierade uteblir.
Programnämnden beslutade i juni 2017 om att tillsätta ett förändringsteam
med fokus på förändringsarbete och en utredning av den kommunala
hemvården genomförts under våren. Handlingen är presenterad för
programnämnden i september och finns som stöd i den fortsatta processen.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober att bevilja Programnämnd social
välfärd tilläggsanslag för år 2017 om 39 mnkr för att skapa förutsättningar
att klara en fortsatt av den kommunala hemvården till krav på förbättrad
effektivitet och minskade marknadsandelar. Vidare beslutade fullmäktige
att uppdra till Programnämnd social välfärd att senast under januari 2018
fatta beslut om det fortsatta omställningsarbetet utifrån pågående
utvecklingsarbete för att klara en budget i balans för programområdet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Vård- och omsorgsnämnd öster till Programnämnd social
välfärd, Vö 375/2016
Skrivelse från Vård- och omsorgsnämnd öster till Programnämnd social
välfärd, Sov 247/2017
Analys hemvården, Sov 247/2017
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och uppföljningsansvar, vårdoch omsorgsnämnderna, Ks 1135/20
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fördelar tilläggsanslaget enligt förslag i
tjänsteskrivelsen till Vård- och omsorgsnämnd väster 10 mnkr och Vårdoch omsorgsnämnd öster 29 mnkr för arbetet med fortsatt anpassning av
den kommunala hemvården till krav på förbättrad effektivitet och
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minskade marknadsandelar, hemvårdsutredningen utgör stöd i det fortsatta
arbetet.
2. Programdirektören får i uppdrag att till nämndens sammanträde i
februari 2018 presentera förslag till framtida system för hemvården.
3. Uppföljning av det ekonomiska läget och föreslagna åtgärder för
programområdet sker månadsvis under 2018.
Yrkande
Ulf Södersten (M) yrkar att beslutspunkt 1 avslås och bifall till
beslutspunkt 2 och 3.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 2 och 3 och att
beslutspunkt 1 ändras till "Programnämnd social välfärd fördelar
tilläggsanslaget enligt förslag i tjänsteskrivelsen till Vård- och
omsorgsnämnd väster 10 mnkr och Vård- och omsorgsnämnd öster 29
mnk."
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Johan Åqvist (L) yrkar bifall till Ulf Söderstens (M) yrkande.
Jesper Räftegård (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut
till punkt 2 och 3, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden finner därefter att det finns tre förslag till beslutspunkt 1, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Marta Wicklunds (V)
yrkande om att beslutspunkt 1 ändras till "Programnämnd social välfärd
fördelar tilläggsanslaget enligt förslag i tjänsteskrivelsen till Vård- och
omsorgsnämnd väster 10 mnkr och Vård- och omsorgsnämnd öster 29
mnk" och Ulf Söderstens (M) och Johan Åqvist (L) avslagsyrkande.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut utses till huvudförslag.
Ordföranden ställer sedan Martha Wicklunds (V) yrkande och Ulf
Söderstens (M) och Johan Åqvists (L) yrkande mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget och finner att programnämnden utser Ulf
Söderstens (M) och Johan Åqvists (L) yrkande till motförslag.
Ordföranden ställer därefter Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
Ulf Söderstens (M) och Johan Åqvists (L) yrkande mot varandra och finner
att programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd fördelar tilläggsanslaget enligt förslag i
tjänsteskrivelsen till Vård- och omsorgsnämnd väster 10 mnkr och Vårdoch omsorgsnämnd öster 29 mnkr för arbetet med fortsatt anpassning av
den kommunala hemvården till krav på förbättrad effektivitet och
minskade marknadsandelar, hemvårdsutredningen utgör stöd i det fortsatta
arbetet.
2. Programdirektören får i uppdrag att till nämndens sammanträde i
februari 2018 presentera förslag till framtida system för hemvården.
3. Uppföljning av det ekonomiska läget och föreslagna åtgärder för
programområdet sker månadsvis under 2018.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 1 till
förmån för sitt yrkande om att ändra beslutspunkt 1 till "Programnämnd
social välfärd fördelar tilläggsanslaget enligt förslag i tjänsteskrivelsen till
Vård- och omsorgsnämnd väster 10 mnkr och Vård- och omsorgsnämnd
öster 29 mnk."
Ulf Södersten (M), Anders Brandén (M), Carl-Johan Wase (M) och Johan
Åqvist (L) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 1 till förmån för Ulf
Söderstens (M) och Johan Åqvists (L) avslagsyrkande till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 135 Programplan med budget 2018
Ärendenummer: Sov 393/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programekonom Elisabeth Nordin presenterar ramarna, planeringen för
utvecklingsmedel och stadsbidrag och det nya upplägget och innehållet av
programplanen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas vid
nämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 136 Fördelning av stimulansmedel för stärkt bemanning
inom den sociala barn- och ungdomsvården
Ärendenummer: Sov 483/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kommunen har rekvirerat medel från Socialstyrelsen avseende stärkt
bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Ärendet avser
fördelning av rekvirerade medel 2017 där Örebro kommun blivit tilldelade
1 052 471 kronor. De rekvirerade medlen föreslås öka antalet
socialsekreterare i Vivalla socialkontor med 2,0 tjänster där man
fortfarande bygger upp verksamheten som startade upp under 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-10-26
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Medel fördelas till Socialförvaltningen för att öka antalet
socialsekreterare i Vivalla socialkontor med 2,0 tjänster.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
Kommunstyrelseförvaltningen ta fram ett kostnadsunderlag inför
redovisningen av medel 2017.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar ändring och av beslutspunkt 1 och att den istället
ska användas till rekrytering av fältassistenter som kan arbeta med
uppsökande och förbyggande verksamhet.
Per-Åke Sörman (C) yrkar avslag till ändringsyrkande.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till
beslutspunkt 2 och att programnämnden beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 1, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och David Larssons (SD)
yrkande om att medlen istället ska användas till rekrytering av
fältassistenter.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förlag.
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Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslut i beslutspunkt 1 till
förmån för sitt yrkande om att medlen istället ska användas till rekrytering
av fältassistenter.

§ 137 Begäran om avskrivning av 2016 års utestående
fordringar
Ärendenummer: Sov 482/2017
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en
tillgång i bokslutet.
2016 års utestående fordringar för kundreskontra 750, debitering Social
Välfärd, är vid rapportuttaget 650 401 kronor och för dödsbon 408 769,82
kronor sammanlagt 1 059 170,82 kronor, fördelat på 550 fakturor.
Avgiftshandläggarna begär att beslut tas om avskrivning av 2016 års
utestående fordringar. Dessa fordringar kommer att avregistreras i
kommunens kundreskontra i redovisningssystemet Raindance. För de
fodringar som överförts till inkasso kommer kravet att kvarstå och fortsatt
indrivning att ske. För de dödsbon där begäran om avskrivning inkommit
till kommunen innebär detta att bevakningen av fordran upphör.
Särskiljandet av dödsbon avser om registrering av persons bortgång finns
registrerad i fakturasystemet Raindance, oavsett genom vilken kanal denna
information inkommit.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- 2016 års utestående kundfordringar för vård och omsorg avskrivs ur
ekonomisystemet
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 138 Nytt avtal Kvinnohuset
Ärendenummer: Sov 351/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Daniel Jansson Hammargren informerar om arbetet med att ta fram det nya
avtalet med Kvinnohuset inför att nuvarande avtal går ut vid årsskiftet.
Förutsättningarna för det nya Kvinnohuset är annorlunda jämfört med
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tidigare och verksamheten kan komma att utvecklas under avtalets gång.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Jäv
Britten Uhlin (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 139 Sammanträdestider 2018
Ärendenummer: Sov 462/2017
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdestider
för programnämnden och dess presidium under 2017. Förslaget utgår från
Kommunstyrelsens rekommendation om vilka veckor programnämnden
bör infalla. Hänsyn tagits till kommundirektörens styr- och
ledningsgrupper.
Så långt det är möjligt har programnämndens möten förlagts till torsdagar
och presidiemöten till fredagar. Hänsyn har även tagits till helgdagar, dag
före helgdag, sportlov och höstlov.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ordinarie sammanträdestider för Programnämnd social välfärd hålls
torsdagar klockan 14:00 den 8 februari, den 8 mars, 5 april, 3 maj, 31
maj, 13 september, 4 oktober, 8 november och 29 november.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 140 Årlig redogörelse EKSAM 2015-2018
Ärendenummer: Sov 304/2014
Handläggare: Tina Fingal Swens, Emelie Rosén
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade den 6 mars 2015 att bifalla Eksams
ansökan om finansiering om 1,5 miljoner kronor per år i tre år, med
periodisering maj 2015-april 2016, maj 2016-april 2017 samt maj 201711

april 2018.
Eksam, ideell förening för ekonomisk samverkan, vänder sig till
medborgare i Örebro som har behov av ekonomisk rådgivning.
Huvudändamålet med Eksams verksamhet är att arbeta mot fattigdom och
för social inkludering. Ett av målen med verksamheten är att förebygga att
människor hamnar i en ohållbar ekonomisk situation, samt att erbjuda
kunskap och metoder för att sköta sin egen privatekonomi. Verksamheten
möter särskilt utsatta grupper, t.ex. personer med olika psykiska
funktionshinder.
Verksamhetsmålen har konkretiserats för att förenkla möjligheten att följa
upp verksamheten. ÖBOs statistik visar att inkassokraven minskat, vilket
visar på att Eksams arbete gett effekt. Skuldbördan hos Eksams kunder har
minskat den senaste tiden.
Eksam presenterade sin redovisning på sammanträdet.
Beslutsunderlag
Rapport EKSAM januari - juni 2017
Balansrapport
Resultatrapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 141 Information om kartläggning av våld i nära relationer
Ärendenummer: Sov 445/2017
Handläggare: Renee Andersson
Ärendebeskrivning
Renee Andersson presenterar kort den kartläggning av våld i nära
relationer som gjorts i Örebro och som involverat 3000 slumpvis utvalda
medborgare. Kartläggningen visar bland annat att kvinnor är utsatta för
våld i högre grad, att personer mellan 18-45 år är mer utsatta för våld och
att personer som har en annan sexuell läggning än heterosexuell också är
utsatta för våld i högre utsträckning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 142 Information om närsjukvårdscentrum
Ärendenummer: Sov 446/2017
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Information om Region Örebro läns arbete med att inrätta ett
närsjukvårdscentrum i Örebro. Det pågår en utredning som ska föreslå hur
sjukhus, primärvård och kommunal vård och omsorg kan samverka för att
öka kontinuitet och delaktighet för invånarna.
Ett närsjukvårdscentrum ska skapa förbättrad samverkan mellan sjukhus,
kommun och vårdcentraler, ge effektivare arbetssätt och skapa trygghet
och delaktighet för patienter och närstående som ska vara med och påverka
sin egen vård.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 143 Ansökan om utvecklingsstöd - Föreningen
Gåvokammaren
Ärendenummer: Sov 460/2017
Ärendebeskrivning
Föreningen Gåvokammaren arbetar för att hjälpa asylsökande, nyanlända
personer samt socioekonomiskt utsatta personer. Föreningen arbetar
framförallt med att förmedla gåvor i form av husgeråd och kläder samt
bidrag från privatpersoner till personer som behöver dem mer.
Föreningen ansöker 10 360 kronor i ettårigt utvecklingsstöd som till största
del ska gå till hyreskostnader och kostnader för hemsida.
Kerstin Israelsson från föreningen Gåvokammaren träffar
föreningsutskottet. Föreningen startade upp hösten 2014 och har ett 20-tal
medlemmar som är röstberättigade. Föreningen har öppet en gång i
månaden och vid behov. Föreningen har kontakt med bland andra
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Kvinnohuset och Almby kyrka.
Vid träffen med föreningen framgår att föreningen har regelbundna
aktiviteter. Genom verksamheten ges också råd till personer som söker
stöd. En dag när föreningen har öppet hus kan upp mot 70 personer besöka
föreningen. Vid dessa blir föreningen en mötesplats och ger en social
gemenskap. Föreningen når genom sin verksamhet en bred målgrupp.
Maria Lindborg, områdesutvecklare i Brickebacken, deltar också vid
dagens möte. Hon bekräftar att föreningen har en viktig social funktion i
området.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Verksamhetsberättelse
Stadgar
Protokoll
Ekonomisk sammanställning
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningen Gåvokammaren beviljas 10 360 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 144 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 27 oktober 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 145 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:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 146 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 399/2017
Ärendebeskrivning
Programdirektören informerar kort om den utredning som genomförts
avseende ansvarsfördelningen mellan socialnämnderna och
programnämnden. En av slutsatserna i rapporten är att nuvarande
nämndstruktur bidrar till för snäva verksamhetsindelningar där allt för
många individer riskerar att inte passa in eller höra hemma i respektive
verksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 400/2017
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om att Sofia Persson är föreslaget tillförordnad
programdirektör från den 1/12. Daniel kommer för avtackning på årets
sista nämnd den 8 december.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 148 Återrapportering av uppföljningar
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (L) undrar huruvida återrapporteringen av uppföljningar
inom valfrihetssystemet ska ske till programnämnden och i så fall formen
för den.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Formen för återrapportering av uppföljningar inom
valfrihetssystemet formaliseras på programnämndens nästa presidium.
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