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Anders Ottensten Public Partner

Paragraf 149-170

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 19 december 2017.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Ulf Södersten (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december
2017.

§ 149 Remissvar på Kulturpolitiskt program
Ärendenummer: Sov 452/2017
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har tagit fram ett förslag till nytt Kulturpolitiskt program
för Örebro kommun som skickats till Programnämnd social välfärd på
remiss.
Som helhet är det kulturpolitiska programmet bra, men det finns en del
punkter som Programnämnd social välfärd anser skulle kunna ändras,
exempelvis struktur på vissa områden, terminologi och att grupper och
verksamheter som personer med funktionsnedsättningar samt individ- och
familjeomsorgen kan lyftas fram mer.
Beslutsunderlag
Svar på remiss, 2017-11-16
Förslag till reviderat kulturpolitiskt program
Remissmissiv
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Remissvar på Kulturpolitiskt program för Örebro kommun antas och
översänds till Kulturnämnden.
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2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
David Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 150 Programplan med budget 2018
Ärendenummer: Sov 393/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Örebro kommun växer. Volymökningar och ökad ärendetyngd påverkar
många verksamheter. Som motvikt pågår arbetet med effektiviseringar.
Programområdet har en utmaning i att möta de ökade volymerna med
förebyggande och effektiva lösningar för att säkra en långsiktigt hållbar
utveckling och god ekonomisk hushållning. Programnämndens roll är att
skapa förutsättningar för och säkra tillgång till kvalitativa sociala
välfärdstjänster.
Programområdet ska genom grunduppdraget och utvecklingsuppdragen
bidra till utveckling inom alla strategiska målområden och mål.
Programnämnden anger programområdets färdriktning och prioriterade
utvecklingsområden, där stort fokus ligger på förberedelser inför ett
rehabiliterande arbetssätt samt att implementera strategin Åldras på dina
villkor. Under hela 2018 pågår ett intensivt arbete med att utforma en
framtida modell för ett rehabiliterande arbetssätt i Örebro kommun som
också innefattar förändrade styrsystem.
Programområdet har 2018 en tilldelad budgetram på 2 999 488 tkr från
Kommunfullmäktige. Programområdet har under 2017 gjort förbättringar
av resultatet men fortfarande finns obalanser i ekonomin. Programområdet
har fortsatta utmaningar inför 2018 och för att klara en långsiktigt god
hushållning behöver åtgärder och effektiviseringar fortsätta.
Beslutsunderlag
Programplan med budget 2018, 2017-12-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2018 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Direktiv 2018 avseende utvecklingsuppdrag, indikatorer, unika
servicegarantier och ekonomiska ramar till driftsnämnderna fastställs i
enlighet med kapitel fem.
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3. Fördelning av utvecklingsmedel samt medel för psykisk hälsa görs i
enlighet med avsnitt 4.2.
4. Nämnder som inte uppvisar en ekonomi i balans ska fortsatt vidta
åtgärder för att komma i ram, och kontinuerligt rapportera arbetet till
Programnämnd social välfärd.
5. Programplan med budget 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med hänvisning till egen budget.
Ulf Södersten (M) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till egen budget.
Johan Åqvist (L) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
med hänvisning till egen budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med hänvisning till egen budget.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag med hänvisning till egen budget.
Marie Brorson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns 6 förslag till beslut,
det vill säga Martha Wicklunds (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets
budget, Ulf Söderstens (M) yrkande om bifall till Moderaternas budget,
Johan Åqvist (L) yrkande om bifall till Liberalernas budget, David
Larssons (SD) yrkande om bifall till Sverigedemokraternas budget, Jesper
Räftegårds (MP) yrkande om bifall till Miljöpartiets budget och Marie
Brorsons (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner
att programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programplan med budget 2018 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Direktiv 2018 avseende utvecklingsuppdrag, indikatorer, unika
servicegarantier och ekonomiska ramar till driftsnämnderna fastställs i
enlighet med kapitel fem.
3. Fördelning av utvecklingsmedel samt medel för psykisk hälsa görs i
enlighet med avsnitt 4.2.
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4. Nämnder som inte uppvisar en ekonomi i balans ska fortsatt vidta
åtgärder för att komma i ram, och kontinuerligt rapportera arbetet till
Programnämnd social välfärd.
5. Programplan med budget 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation
Ulf Södersten (M), Sara Ishak (M) och Carl-Johan Wase (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet i förmån för Ulf Söderstens (M) yrkande om bifall
till Moderaternas budget.
Jesper Räftegård reserverar sig skriftligt mot beslutet i förmån för eget
yrkande om bifall till Miljöpartiets budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet i förmån för eget
yrkande om bifall till Sverigedemokraternas budget.
Martha Wicklund (V) och Johan Åqvist (L) reserverar sig mot beslutet i
förmån för yrkande om bifall till respektive partis egen budget.

§ 151 Nya avgifter och kostpriser inom vård och omsorg
2018
Ärendenummer: Sov 544/2017
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning
Avgifter och kostpriser inom vård och omsorg ska omräknas varje år
utifrån förändringar i prisbasbelopp och omsorgsprisindex. Den årliga
omräkningen ska fastställas av Programnämnd social välfärd.
Avgifter och belopp med stöd i socialtjänstlagen justeras utifrån förändring
av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kronor. Beloppet
har ökat med 700 kronor jämfört med beloppet för år 2017. Förslaget är
därmed att maxavgiften och minimibeloppen ska höjas under 2018.
Priset för hemtjänst, hemsjukvård, serviceinsatser utan biståndsbeslut samt
avgift för trygghetslarm ska från och med år 2017 justeras utifrån
föregående års fastställda omsorgsprisindex (OPI). Det är sedan tidigare
även beslutat att samtliga kostavgifter ska omräknas utifrån
omsorgsprisindex. För 2017 fastställdes omsorgsprisindexet till 2,7
procent. Förslaget är att dessa avgifter ska höjas under 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-15
Bilaga Nya avgifter och kostpriser 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och för hemtjänst höjs från och
med 1 mars 2018.
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2. Minimibeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs från och med 1
mars 2018.
3. Avgiften för hemtjänst höjs från och med 1 mars 2018.
4. Avgiften för kommunal hemsjukvård höjs från och med 1 mars 2018.
5. Omvårdnadsavgiften för korttidsvård, växelvård och rehab-platser höjs
från 1 mars 2018.
6. Avgiften för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs från och med 1
mars 2018.
7. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2018.
8. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2018.
9. Avgiften för trygghetslarm höjs från och med 1 mars 2018.
10. Samtliga kostpriser höjs enligt bilaga från 1 mars 2018.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-9 men avslag till
beslutspunkt 10 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Marie Brorson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
David Larsson (SD) yrkar avslag till beslutspunkterna 9 och 10 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut
för beslutspunkt 1-8 och att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 9, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och David Larssons (SD) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns två förslag till beslut på
beslutspunkt 10, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och Martha Wicklunds (V) samt David Larssons (SD) yrkande om
avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
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beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och för hemtjänst höjs från och
med 1 mars 2018.
2. Minimibeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs från och med 1
mars 2018.
3. Avgiften för hemtjänst höjs från och med 1 mars 2018.
4. Avgiften för kommunal hemsjukvård höjs från och med 1 mars 2018.
5. Omvårdnadsavgiften för korttidsvård, växelvård och rehab-platser höjs
från 1 mars 2018.
6. Avgiften för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs från och med 1
mars 2018.
7. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2018.
8. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2018.
9. Avgiften för trygghetslarm höjs från och med 1 mars 2018.
10. Samtliga kostpriser höjs enligt bilaga från 1 mars 2018.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet på beslutspunkt 10 till
förmån för eget yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet på beslutspunkt 9
och 10 i förmån för eget yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 152 Indexuppräkning av schablonersättning för
personlig assistans
Ärendenummer: Sov 567/2017
Handläggare: Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Regeringen har valt att höja schablonbeloppet för assistansersättningen
med 1,5 procent för 2018. Örebro kommun har sedan tidigare följt
Försäkringskassans höjningar och Kommunstyrelseförvaltningens förslag
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är att Programnämnd social välfärd gör så även nu.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-06
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ersättningen för personlig assistans höjs enligt förslag.
2. Schablonbeloppet för assistansersättningen skall årligen följa
Försäkringskassans procentuella höjningar och ska gälla från 1 januari
varje år.
Nämndens behandling
Programnämnden kommer enhälligt överens om att stryka beslutspunkt 2 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ersättningen för personlig assistans höjs enligt förslag.

§ 153 Ansökan om finansiering av EKSAM 2018-2021
Ärendenummer: Sov 455/2017
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
EKSAM ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro har inkommit
med en ansökan om ekonomiskt stöd till verksamheten med 1,8 miljoner
kronor per år i tre år, med periodisering maj 2018-april 2019, maj 2019april 2020 samt maj 2020-april 2021.
EKSAM vänder sig till medborgare i Örebro som har behov av ekonomisk
rådgivning. Verksamheten möter särskilt utsatta grupper, t ex personer med
olika psykiska funktionshinder. Förutom individuellt stöd ordnas
studiecirklar och föreläsningar kring privatekonomi. Efterfrågan på stöd
från EKSAM är stor.
Med en ny ansökan för en ny period, vill föreningen stärka upp den dagliga
bemanningen med mer personal för att kunna ta emot fler besök, minska
väntetiden och arbeta mer förebyggande. Ansökan omfattar kostnader för
tre heltidstjänster, dvs. en utökning från 2,25 heltidstjänster. Syftet med
den önskade utökningen är att kunna möta det ökade behovet av
besökstider och att därmed kunna frigöra tid för utåtriktat förebyggande
arbete.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse, 2017-11-21
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. EKSAM Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro beviljas
1,54 miljoner kronor i ett år med periodisering maj 2018-april 2019.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utforma ett förslag till
avtal för ett fortsatt samarbete med EKSAM.
Nämndens behandling
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) redovisar att beslutspunkt 2 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut kommer att ändras enligt
följande: Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med
EKSAM utforma ett förslag till avtal för ett fortsatt samarbete med
EKSAM.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att EKSAMs ansökan beviljas och föreningen
beviljas 1,8 miljoner kronor årligen i tre år.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (L) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och
Martha Wicklunds (V) yrkande om avslag till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i förmån för eget yrkande om
att EKSAM beviljas 1,8 miljoner kronor i bidrag årligen under tre år.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. EKSAM Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro beviljas
1,54 miljoner kronor i ett år med periodisering maj 2018-april 2019.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med
EKSAM utforma ett förslag till avtal för ett fortsatt samarbete med
EKSAM.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om att EKSAM beviljas 1,8 miljoner kronor årligen i tre år.

§ 154 Upphandling av härbärget Gnistan
Ärendenummer: Sov 409/2017
Handläggare: Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning
I juni 2016 beslutade Programnämnd social välfärd att inleda en ny
upphandling under hösten 2016 för härbärget och stödboendet på
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Bruksgatan i Örebro. Beslut om utförare överklagades och
förvaltningsrätten beslutade att Örebro kommun skulle göra om
upphandlingen.
Avtalet med Frälsningsarmén Gnistan om verksamhetsdriften av härbärget
och stödboendet har under tiden förlängts och löper ut 2018-02-28.
På uppdrag av programdirektör Daniel Jansson Hammargren har
Kommunstyrelseförvaltningen åter startat en upphandling och tagit fram
förfrågningsunderlag avseende verksamhetsdriften av härbärget och
stödboendet på Bruksgatan i Örebro. Upphandlingen omfattar tio (10)
härbärgesplatser med en möjlighet till flexibilitet upp till fjorton (14)
platser vid behov samt tio (10) stödboendeplatser. Målgruppen för
härbärget är män över 18 år i tillfälligt behov av nattlogi eller mer
långvarigt hemlösa i behov av nattlogi. Målgruppen för stödboendet är
hemlösa män och kvinnor över 20 år med missbruks-och/eller
beroendeproblematik. Förfrågningsunderlaget har legat ute för annonsering
och det har inkommit fyra (4) anbud varav tre (3) kvalificerat sig.
Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande enligt Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Nytt avtal väntas gälla från och med 201803-01. Genomgång av anbuden har utförts av en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän som utsetts av kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Anbud daterat 2017- 11-06
Sammanställning av utvärdering daterat 2017-11-24
Upphandlingsprotokoll, daterat 2017- 11-24
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Anta anbudet från Frälsningsarmén, organisationsnummer, 8020061688
för verksamhetsdriften av härbärget och stödboendet på Bruksgatan i
Örebro.
2. Beslut justeras omedelbart.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att verksamheten tas tillbaka i kommunal regi.
Johan Åqvist (L), Jesper Räftegård (MP), Ulf Södersten (M) och John
Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha Wicklunds
(V) avslagsyrkande i förmån för eget yrkande om att verksamheten ska
återtas i kommunal regi.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
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beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Anta anbudet från Frälsningsarmén, organisationsnummer, 8020061688
för verksamhetsdriften av härbärget och stödboendet på Bruksgatan i
Örebro.
2. Beslut justeras omedelbart.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om att verksamheten ska återtas i kommunal regi.

§ 155 Nytt avtal Kvinnohuset
Ärendenummer: Sov 569/2017
Handläggare: Lena Ljungsten, Renee Andersson
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Programnämnd social välfärd har ett nytt avtal förhandlats
fram tillsammans med Föreningen Kvinnohuset i Örebro. Avtalstid är
2018-01-01 - 2022-12-31. Avtalet avser verksamhet för våldsutsatta
kvinnor och barn, framförallt skyddat boende för kvinnor och deras barn
men även öppen verksamhet för råd och stöd till andra än de boende.
Avtalet är till stor del en revidering av tidigare avtal som ingått mellan
Örebro kommun och Föreningen Kvinnohuset i Örebro. En förändring mot
tidigare avtal gäller dock lokaler. Nu har ett hyresavtal tecknats mellan
Lokalförsörjningsenheten, Örebro kommun och J Ekström Bygg AB och
Föreningen Kvinnohuset i Örebro har tillgång till lokalerna som fri
nyttighet. Det ger verksamheten tillgång till en ny fastighet vilken är
modern och anpassat efter verksamhetens behov av säkerhet och skydd.
Ersättning för uppdraget utgår till leverantören med ett årligt belopp på
3 502 000 kr. Uppskattningen är att det kommer innebära en minskning av
externa placeringskostnader. Kopplat till avtalet kommer ett
utvecklingsarbete göras vilket förvaltningschef för Socialförvaltningen
ansvarar.
Beslutsunderlag
Avtal 2017-11-20
Tjänsteskrivelse, 2017-11-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Anta avtalet gällande Föreningen Kvinnohuset i Örebro.
2. Förvaltningschef vid Socialförvaltningen får i uppdrag att ansvara för
utvecklingsarbete tillsammans med Föreningen Kvinnohuset i Örebro.
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3. Medel för att finansiera avtalet hanteras inom programnämndens
befintliga budget samt genom tilldelade medel från Kommunstyrelsen för
ökade kostnader för nya lokaler.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande
Johan Åqvist (L) och David Larsson (SD) yrkar bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd besutar:
1. Anta avtalet gällande Föreningen Kvinnohuset i Örebro.
2. Förvaltningschef vid Socialförvaltningen får i uppdrag att ansvara för
utvecklingsarbete tillsammans med Föreningen Kvinnohuset i Örebro.
3. Medel för att finansiera avtalet hanteras inom programnämndens
befintliga budget samt genom tilldelade medel från Kommunstyrelsen för
ökade kostnader för nya lokaler.
4. Beslutet justeras omedelbart.

§ 156 Avrapportering - ny lag om samverkan vid
utskrivning
Ärendenummer: Sov 335/2017
Handläggare: Hanna Schwager
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet om kommunens interna arbete med
anpassning till den nya lagen om samverkan vid utskrivning. Den nya
lagen kommer bland annat innebära att planeringen för hemgång måste
påbörjas redan vid inskrivning av personen. Det är framförallt vård- och
omsorgsförvaltningen som har flest individer som omfattas av den nya
lagen, men även förvaltningen för funktionshindrade och
socialförvaltningen har individer som kommer omfattas av den nya lagen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

12

§ 157 Slutrapport av Kognitivt stödteam och tillskapande
av demensteam
Ärendenummer: Sov 245/2016
Handläggare: Johanna Viberg, Birgitta Carlsson
Ärendebeskrivning
I april 2016 beslutade programdirektören för Social välfärd att genomföra
pilotprojektet Kognitiva stödteam gemensamt med införandet av utredning
i hemmet. Syftet med pilotprojektet var att inhämta mer erfarenhet och
kunskap kring effekterna av att införa kognitiva stödteam i hemvården.
Detta skulle sedan ligga till grund för ställningstagande om Kognitiva
stödteam ska införas i Örebro kommun.
Våren 2017 fick demenscentrum i uppdrag av förvaltningschefen för vård
och omsorg att skapa ett preventivt arbetssätt kring personer med
demensproblematik.
Utifrån utredningen och slutrapporten för kognitiva stödteamet är
Demenscentrums förslag att tillsätta ett Demensteam bestående av en
sjuksköterska och en arbetsterapeut. Teamet ska stötta såväl den egna
utföraren av hemvård som de externa utförarna. Förstärkningen ska till en
början gälla under en projekttid på 1 år varvid ett ställningstagande om
permanent fortsättning ska till. Teamets resurser finansieras under
projekttiden via statliga stimulansmedel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
nämndens nästa sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 158 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2017
Ärendenummer: Sov 514/2017
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
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beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma
lagar, utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften
är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2017
Sammanställning statistik samtliga nämnder kvartal 2 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för hantering.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 159 Fyllnadsval till föreningsutskottet
Ärendenummer: Sov 631/2016
Ärendebeskrivning
Nils Jakobsson (KD) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i
Programnämnd social välfärd och därmed också från sitt uppdrag som
ledamot i Föreningsutskottet. Fredrik Norrström (KD) föreslås bli ny
ledamot i Föreningsutskottet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Fredrik Norrström (KD) utses till ledamot i Föreningsutskottet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 160 Ansökan om utvecklingsstöd - Anhöriga hjälper
anhöriga
Ärendenummer: Sov 491/2017
Ärendebeskrivning
Anhöriga hjälper anhöriga ansöker om 605 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för ett pilotprojekt riktat mot nya målgrupper som inte
söker sig till Anhöriga hjälper anhörigas verksamhet på egen hand. Syftet
är att nå ut till nya föräldrar som är nysvenskar och integrera dem i
verksamheten och ge kunskap i kommunikationsmetoden CRAFT.
Föreningen tänker framförallt inleda arbetet genom befintliga föreningar
som finns på plats i de områden och gemensamt skapa temakvällar. AHA
har diskuterat samarbete med föreningen SIMON som är en av de ingångar
man kan nå en ny målgrupp.
Maria Comstedt och Angelica Byström från föreningen Anhöriga hjälper
anhöriga träffade Föreningsutskottet.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Stadgar
Årsbokslut 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Protokoll årsmöte 2016
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anhöriga hjälper anhöriga beviljas 150 000 kronor i utvecklingsstöd för
projektet. Projektet ska efter avslut återredovisas till Föreningsutskottet.
Nämndens behandling
Efter att Johan Åqvist (L) lyft frågan om tidsättning för återredovisning
kommer programnämnden enhälligt överens om att lägga till ytterligare en
beslutssats för att tydliggöra redovisningen.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar avslag till Föreningsutskottets förslag.
Johan Åqvist (L) och Jesper Räftegård (MP) yrkar bifall till
Föreningsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (SD) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga bifall till Föreningsutskottets förslag och David
Larssons (SD) yrkande om avslag till Föreningsutskottets förslag.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Föreningsutskottets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Anhöriga hjälper anhöriga beviljas 150 000 kronor i utvecklingsstöd för
projektet.
2. Projektet ska efter avslut återredovisas till Föreningsutskottet i februari
2019.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

§ 161 Ansökan om utvecklingsstöd - Teckenpedagogerna
Ärendenummer: Sov 500/2017
Ärendebeskrivning
Teckenpedagogerna är en relativt nystartad förening som arbetar med att
skapa och sprida material på teckenspråk. Föreningen ser framförallt en
stor möjlighet att utveckla material för nyanlända döva då inget liknande
finns i Sverige.
Teckenpedagogerna har fått 5 miljoner från Arvsfonden för att arbeta med
detta, men föreningen måste själva stå för utrustning och material.
Föreningen söker därför utvecklingsstöd från de medel som riktas till civila
samhällets arbete med ensamkommande barn för inköp av mestadels
teknisk utrustning.
Föreningen bildades då det finns väldigt begränsat material på teckenspråk
för personer som har olika språk. Exempelvis finns det inte
undervisningsmaterial som är anpassat för personer som är språklösa då
döva klumpas ihop till en grupp, men består av flera olika grupper.
Föreningen vill skapa ett visuellt undervisningsmaterial för döva och
språklösa personer.
Stina Silvertärn från föreningen Teckenpedagogerna träffade
Föreningsutskottet.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Ekonomisk plan
Årsmötesprotokoll
Stadgar
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Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Teckenpedagogernas ansökan om utvecklingsstöd avslås.
Nämndens behandling
Föreningsutskottet bedömer att ansökan framförallt gäller framställande av
läromedel vilket inte hör hemma inom Social välfärd och utan inom barnoch utbildningsområdet. Föreningen har ingen medlemsverksamhet för
döva. Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd är
därför att ansökan avslås.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 162 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - RFSU
Ärendenummer: Sov 546/2017
Ärendebeskrivning
RFSU ansöker om totalt 113 780 kronor för i ettårigt utvecklingsstöd för
dels sin vanliga föreningsverksamhet och dels ett projekt som heter
Sexualupplysning på lättare svenska riktat till ensamkommande barn och
ungdomar.
Föreningen har i dagsläget 105 medlemmar. Föreningen har en möjlighet
att på ett kvalitetssäkrat sätt ge undervisning och råd till ungdomar, på ett
annat sätt än vad en skola kan göra.
Hanna Knutsson från RFSU Örebro träffade Föreningsutskottet.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse för verksamhet
Ekonomisk plan 2018
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2016
Revisionsberättelse 2016
Årsmötesprotokoll 2017
Ekonomisk berättelse 2016
Passutvärdering Baspass
Verksamhetsplan med budget 2017
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. RFSU Örebro beviljas 49 000 kronor i utvecklingsstöd för
17

föreningsverksamheten.
2. RFSU Örebro beviljas 64 780 kronor i stöd för projektet
Sexualupplysning på lättare svenska för ensamkommande barn. Projektet
ska efter avslut återredovisas till Föreningsutskottet.
Föreningsutskottets behandling
Terés Björndahl (SD) reserverade sig mot Föreningsutskottets beslut om
förslag till Programnämnd social välfärd i förmån för eget yrkande om
avslag till RFSU Örebros ansökan.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar avslag till Föreningsutskottets förslag.
Johan Åqvist (L) och Ulf Södersten (M) yrkar bifall till Föreningsutskottets
förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (SD) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga bifall till Föreningsutskottets förslag och David
Larssons (SD) yrkande om avslag till Föreningsutskottets förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Föreningsutskottets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. RFSU Örebro beviljas 49 000 kronor i utvecklingsstöd för
föreningsverksamheten.
2. RFSU Örebro beviljas 64 780 kronor i stöd för projektet
Sexualupplysning på lättare svenska för ensamkommande barn. Projektet
ska efter avslut återredovisas till Föreningsutskottet.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot Föreningsutskottets
förslag.

§ 163 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Balans
Örebro
Ärendenummer: Sov 549/2017
Ärendebeskrivning
Balans Örebro ansöker om 8800 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för att
kunna genomföra en kurs i första hjälpen till psykisk hälsa för sin
medlemmar. Pengarna ska användas till inköp av de böcker medlemmarna
behöver för att genomföra kursen.
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Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Underlag till utbildning
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Balans Örebro beviljas 8800 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för
genomförande av kurs i första hjälpen till psykisk hälsa för sina
medlemmar.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 164 Överenskommelse om samverkan kring personer
med psykiska funktionsnedsättningar
Ärendenummer: Sov 524/2017
Ärendebeskrivning
Specifika samverkanrådet folkhälsa, social välfärd och vård,
rekommenderar kommunerna i Örebro län, Region Örebro län och NSPHnätverket att anta överenskommelse om samarbetet kring personer med
psykiska funktionsnedsättningar. Revideringen av överenskommelsen har
baserats på Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 1/2010.
Överenskommelsen syftar till att ge vägledning till chefer, medarbetare,
förtroendevalda, enskilda och anhöriga i utformningen av samverkan
baserad på tillit. I överenskommelsen fastställs de utgångspunkter och
principer som ska gälla för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
fungerande samverkan.
Den här överenskommelsen ersätter tidigare på området och omfattar
hälso- och sjukvården i regionen och den kommunala socialtjänsten.
Privata utförare som enligt avtal har uppdrag inom området omfattas av
överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Missiv, 2017-09-26
Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län
och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar, Dnr 17RS5525
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad överenskommelse avseende samarbete kring personer med
psykiska funktionsnedsättningar antas.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 165 Svar på remiss om föreskrifter och allmänna råd om
konsulentverksamheter
Ärendenummer: Sov 572/2017
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med tillhörande
konsekvensutredning gällande konsulentverksamheter. Synpunkterna ska
vara inlämnade till Socialstyrelsen senast den 22 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-28
Svar på remiss, 2017-11-30
Remiss missiv
Konsekvensutredning  förslag till föreskrifter och allmänna råd om
konsulentverksamheter
Författningsförslag
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anta förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget och översänder det
till Socialstyrelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 166 Rapport om utveckling av valfrihetssystemet
Ärendenummer: Sov 385/2017
Handläggare: Anders Ottensten, Public Partner
Ärendebeskrivning
Örebro kommun införde Lagen om Valfrihet (LOV) 2009, först på service
och från 2014 också på omsorgsinsatser och mattjänst. Det finns idag c:a
47 privata utförare, av dessa utför 17 både service och omvårdnadsinsatser.
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I början av 2017 hade de privata utförarna 35% av de genomförda
timmarna vilket beräknas öka med 8% innan årets slut.
Det har konstaterats att valfrihetssystemet behöver utvecklas för att skapa
bättre förutsättningar och bli mer kvalitativt hållbart.
Public Partner fick i uppdrag att under oktober månad 2017 utreda fyra
möjliga handlingsalternativ för utveckling av valfrihetssystemet:
- Bevara nuvarande valfrihetssystem enligt LOV med förändrade
kvalitetskrav på utförarna.
- Utveckla nuvarande valfrihetssystem enligt LOV genom att slå ihop
insatser. Både sådana som är konkurrensutsatta idag och sådana som i ett
framtida system skulle kunna vara konkurrensutsatta.
- Skapa en ny form av valfrihetsystem en s.k. ”Örebromodell” som utgår
från befintliga valfrihetsystem och lagstiftningar.
- Införa ett valfrihetsystem genom upphandling enligt Lagen om Offentlig
Upphandling LOU.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-17
Utredning valfrihetssystemet
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att utredningen kompletteras med ett femte
alternativ om återtagande av verksamheterna i kommunal regi.
Per-Åke Sörman (C), Johan Åqvist (L) och Ulf Södersten (M) yrkar avslag
till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två yrkanden, det vill
säga Martha Wicklunds (V) yrkande om att komplettera utredningen med
ett femte alternativ om återtagande av verksamheterna i kommunal regi
respektive Per-Åke Sörmans (C), Johan Åqvist (L) och Ulf Söderstens (M)
yrkande om avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar att avslå Martha Wicklunds (V) yrkande.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om att komplettera utredningen med ett femte alternativ om återtagande av
verksamheterna i kommunal regi.

§ 167 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 november 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 168 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.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 169 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 400/2017
Ärendebeskrivning
Ordföranden om att hela nämnden är inbjuden och har rätt till arvode under
seminariet den 19 januari om rehabiliterande arbetssätt i vilken
representanter från Odense deltar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 170 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V): Hur går arbetet med vård- och omsorgsboende med
missbruksinriktning?
- Arbetet med ett vård- och omsorgsboende med missbruksinriktning har
försenats då Kommunstyrelseförvaltningen inte haft resurser till att utreda
frågan. Nu är arbetet igång, men flera komplicerade frågor kring
lagstiftning och biståndsbedömning gör att arbetet går långsamt, svarar tf.
programdirektör Sofia Persson.
Johan Åqvist (L): Den planerade förändringen i sjuksköterskornas
nattbemanning behöver redovisas i programnämnden.
- Det här är en driftsfråga som inte hanteras av programnämnden utan av
ansvarig driftsnämnd, svarar ordföranden Per-Åke Sörman (C).
Johan Åqvist (L): Hur går planeringen kring vård- och omsorgsboendet
Askenäs?
- Förvaltningens förslag till Byggnadsnämnden som har sitt sammanträde
den 14 december är att ge avslag på bygglovet. När beslut är fattat måste vi
gå tillbaka och se över alternativen, svarar ordföranden Per-Åke Sörman
(C).
Pia Delin (L): Personalen på Norrbyhemmet mår dåligt och
programnämnden bör följa utvecklingen.
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- Det är en driftsfråga som hanteras av vård- och omsorgsnämndernas
ledamöter, svarar ordföranden Per-Åke Sörman.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Örebro är platsen där
varje människa, oavsett
bakgrund, är fri att
drömma och skapa sin
framtid i trygg
gemenskap med andra.
Liberalernas vision för Örebro Kommun
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Liberalernas Örebro

I ett liberalt Örebro står individen och hennes drömmar i centrum. Vi är alla unika och har därför
olika idéer om vad ett gott liv innebär.
För oss är det därför viktigt att varje människa får möjligheten och rättigheten att forma sin egen
framtid och att växa till sin fulla potential.
Människor som vill utvecklas och skapa nytt ska ha chansen att göra det i Örebro. För dem ska
politiken riva så många hinder som möjligt.
Men redan när vi föds finns det omständigheter som påverkar vår chans till ett gott liv. Det kan
handla om bakgrund och kön, vår hudfärg eller funktionsvariationer. Kort och gott: Vi föds med
ojämlika möjligheter att forma vårt eget liv.
För oss Liberaler är det här samhället kommer in. I vårt Örebro ska politiken stå upp för allas lika
värde, utjämna skillnader och skapa möjlighet till förbättringar.
Vår vision och berättelse utgår från några grundläggande värden som är mycket viktiga för varje
liberal.
Individen i centrum
I varje människa ser vi unika egenskaper och möjligheter. Och vi har stark tilltro till varje
människas förmåga att själv forma sitt eget liv. Därför är det främst individen som är i centrum för
vår politik, inte familjen eller andra grupperingar.
Mångfald och jämlikhet
För oss liberaler är olikheterna mellan människor en tillgång. Varje människa ska därför kunna vara
sig själv, stå lika inför lagen och ha rätt att växa upp i ett samhälle fritt från förtryckande normer.
Medkänsla och ansvar
För oss är medkänsla, ansvar och solidaritet med din medmänniska en självklarhet. Ska vi bygga
tillit och gemenskap i samhället måste vi ta ansvar för mer än oss själva. Det gäller både i Örebro
och vidare ut i världen.
Rättvisa utan glastak
I vårt Örebro hämmar vi inte människor som når långt av egen kraft. Hellre skapar vi möjligheter
som gör att alla, oavsett startpunkt, kan nå så långt som just de har förmåga till.

I vår vision av ett liberalt Örebro
är du fri att förverkliga alla dina drömmar,
så länge du inte hindrar din medmänniska
från att göra detsamma.
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Social välfärd

5.1 Inledning
En välfärd i världsklass - Välfärden ska stötta och lyfta
Om friheten ska gälla alla, behöver vi gemensamt ta ansvar för varandra ibland. Vi
kommer ju inte till världen med samma möjligheter, och förutsättningar kan plötsligt
ändras. Med en välfärd i världsklass ser vi till att varje människa får chans att forma
sitt liv.
Varje individ ska under hela sitt liv styra sin tillvaro. Att ha den fulla makten över sin vardag, ska
vara en självklarhet. Samhället ska se till, att du känner dig trygg och att du får det stöd du behöver.
För Liberalerna går valfrihet och trygghet hand i hand.
Varje kvinna och man ska kunna leva sitt liv efter sin egen tolkning av begreppet "hög livskvalité",
oavsett ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller av andra skäl. Det kräver en
politik, som uppmärksammar dina särskilda behov. Vi måste ha strategier att stötta varje individ
och fylla dennes behov, utan att ta över individens ansvar. Det kräver attitydförändringar, såsom till
exempel att samhället görs tillgängligt för alla. Alla människor har behov av att uppleva frihet.

5.2 Äldreomsorg
Ta vara på de årsrika örebroarna
Liberalismen utmanar den traditionella synen på de "gamla". Vi vill uppvärdera erfarenhet och
årsrikedom. Kommunen ska se äldre medarbetare som en tillgång. Det ska finnas en öppenhet för
att ge fler möjlighet att arbeta längre utifrån eget val.
Begreppet "åldrande" får ofta en negativ klang. Att åldras innebär att du blir allt rikare på år och
erfarenhet. Årsrikedom måste uppvärderas. Erfarenhet är något, som bara kan förvärvas genom att
leva, lyckas, misslyckas och dra slutsatser. Årsrikedom utmanar. Vårt samhälle värderar inte ålder
och erfarenhet. Det finns ett tydligt ungdomsperspektiv i vårt samhälle.
Åldrandet är positivt eftersom livslång erfarenhet och kunskap kan nyttjas och förmedlas, men är
inte alltid problemfritt. Ett exempel är ensamhet, sorgen över en inte fungerande kropp, att inte
klara sig utan hjälp, att alltid ha ont, etcetera. Då är det lika viktigt för en årsrik person, som för en
medelålders eller ung, att få professionell hjälp i form av terapeutiska samtal och stöd. Åldrandet
ska inte ses som intåget in i en grå kollektivism. Alla seniorer har inte samma behov eller samma
resurser. De årsrika är individer med sina önskemål och drömmar. Liberalerna ser alla människor,
oavsett ålder, som individer.
Äldre hörselnedsatta eller döva
Örebro har benämnts Europas teckenspråkshuvudstad. I Örebro finns det många som
talar teckenspråk och vi har Europas största tolkcentral samt skolor och andra verksamheter som
riktar sig till döva och hörselskadade. Däremot saknar våra teckenspråkiga årsrika medborgare
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boenden som kan tillgodose deras behov att kunna kommunicera. Det är viktigt för Liberalerna att
vi tar med detta när vi planerar avdelningar och nya boenden.
Liberalerna anser också det vara av vikt att kommunen erbjuder samtliga undersköterskor och
sjuksköterskor utbildning i teckenspråk i samband med verksamhetens kompetensutveckling. Detta
för att höja kvaliteten på kommunens äldreboende i bemötande av kommunens årsrika
medborgare.
Aktiv hela livet
Meningsfull sysselsättning i form av kultur, socialt umgänge och fysisk aktivitet har stor betydelse i
att ge oss ett friskt åldrande. Kommunen ska se till att möjligheter finns till detta. Kommunen ska
genom egna initiativ bidra till att skapa möjlighet till ett meningsfullt liv för de årsrika.
Kulturutbudet är viktig för den, som vill leva meningsfullt som senior. Kommunen har ansvaret för
att kulturutbudet möter både kvinnors och mäns önskningar oavsett ålder.
Liberalerna vill utreda och genomföra en hälsopeng - riktad till föreningar, som erbjuder olika
aktiviteter för äldre. Det är viktigt att ett varierat kulturutbud erbjuds alla äldre både de som bor i
vård och omsorgsboenden och de som bor i egen bostad.
Rätt utbildning för medarbetare
Kunskap inom gerontologi (läran om det friska åldrandet) och geriatrik (läran om åldrandets
sjukdomar) är nödvändigt för en äldreomsorg med kvalitet. Örebro kommun ska samverka med
Örebro Universitet för att säkerställa en god utbildningsnivå hos de egna medarbetarna. Även de
privata äldreomsorgsanordnarna ska omfattas av kontinuerlig vidare- och fortbildning. Ett exempel
på behov av mer kunskap är området om demenssjukdomar.
Rätt språkkunskaper är nödvändiga för att äldreomsorgen ska fungera. Örebro kommun ska
kvalitetssäkra sin egen verksamhet så, att medarbetarnas språkkunskaper möter de äldres behov.
Bristande språkkunskaper, även teckenspråk, får inte äventyra de äldres trygghet och omsorgens
kvalitet. Vid behov ska kommunen, tillsammans med de privata aktörerna, anordna
vidareutbildning i svenska. Liberalerna ser gärna att fler äldreboenden har flerspråkiga
medarbetare. När vi åldras minskar inte sällan möjligheten att ta till sig information på andra språk
än modersmålet.
Du ska ha rätt att välja var du ska bo
Män och kvinnor har rätt att välja sitt boende, så långt det bara är möjligt. Det gäller inte minst när
du är årsrik. Privata och kommunala boenden är lika värdefulla. Vi gör ingen skillnad på
huvudmannaskap. Det är kvaliteten på omsorgen, vården och boendet, som är avgörande.
Liberalerna anser att det ska finnas fler alternativ till boende för de äldre i kommunen. Planeringen
av morgondagens äldreomsorg måste utgå från individens behov och anpassas till en ökad
heterogenitet. Liberalerna anser därför att det bör finnas ett s.k. mellanboende där äldre bor i egen
lägenhet men att det finns omvårdnadspersonal att tillgå i samma hus.
LOV inom hela äldreomsorgen
Lagen om valfrihet (LOV) har genomförts i Örebro. Det ser Liberalerna som mycket positivt. Det
är en viktig del i att varje medborgare har möjlighet att bestämma, vem som ger stöd och hjälp. Det
är dags att LOV utvecklas till att passa medborgarnas önskemål och behov!
Förhöjd grundbemanning
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Idag finns det för få medarbetare för att skapa trygghet för de årsrika på våra vård- och
omsorgsboenden, speciellt på natten. Vi tillför därför medel för att höja bemanningen på våra vårdoch omsorgsboenden. Det är oacceptabelt att många avdelningar står helt utan personal under
natten. IVO, Inspektionen för Vård och omsorg, har uppmärksammat att alltför många gamla, inte
minst de med demenssjukdomar, lämnas ensamma utan möjlighet till snabb kontakt. Örebros egna
vård- och omsorgsboenden uppfyller inte de grundläggande kraven. I vår budget ger vi möjlighet
att stärka bemanningssituationen.
Bra mat också på äldre dagar
Tillagningskök ska finnas på varje äldreboende. Exempel efter exempel visar att bra mat, lokalt
tillagad, inte blir dyrare. Dessutom bidrar dofter från köket till att göra de boende mer hungriga. Så
är det när du är ung. Så är det när du är äldre.
Eftersom matvanorna varierar mellan generationerna är det av vikt att du får den sortens mat och
de maträtter du är van vid. Därför vill vi Liberalerna att det i alla kommunala vård och
omsorgsboenden serveras alternativ maträtt.
Liberalernas förslag för att förbättra för de årsrika:

● Örebro blir en föregångare inom geriatriken.
● Skapa ett geriatriskt centrum, en äldrevårdscentral, tillsammans med Region Örebro län.
● Att varje äldreboendeenhet själv bestämmer över sin verksamhet.
● Skapa möjlighet till specialistutbildning i geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor.
● Att alla som arbetar inom demensvården ska ha rätt utbildning.
● Att medarbetare har goda kunskaper i svenska, eller andra valda språk.
● Att det ska finns tillagningskök på varje äldreboende.
● Möjliggöra för nya äldreboendeplatser, både kommunala och andra alternativ.
● Skapa anpassade träningsmöjligheter för äldre, både inom- och utomhus.
● Kommunen ger en hälsopeng till föreningar som aktiverar årsrika.
● Stärka grundbemanning nattetid på äldreboenden.

● Värdera äldre medarbetares erfarenheter och kompetenser.
● I alla kommunala vård och omsorgsboenden serveras alternativ maträtt.
● Möjliggöra för nya äldreboendeplatser både kommunala och andra alternativ (även på
landsbygden).
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5.3 Socialtjänst
Stark socialtjänst med valfrihet och gedigen kunskap
Stöd, när man är som allra svagast, är och har alltid varit en viktig fråga för Liberalerna.
Socialtjänsten fyller en viktig funktion i varje välfärdssamhälle. Människor i utanförskap bör få
ännu bättre hjälp och stöd till en bättre framtid. Socialtjänsten är ett skyddsnät som är självklart i
socialliberalismen. Socialtjänsten är ofta den sista instansen för utsatta människor, och en mycket
viktig funktion i ett samhälle där de svaga får hjälp och stöd. I socialtjänsten ingår bland annat
omsorg om de barn och ungdomar som riskerar att fara illa.
Bättre skydd för utsatta barn
En av faktorerna för att utsatta barn och unga ska få ett tryggt liv är att de möts av kompetenta och
engagerade socialsekreterare, vilket kräver medarbetare med särskild kompetens. Det är inte rimligt
att de minst erfarna socialsekreterarna får hantera de svåraste och tyngsta ärendena som berör barn
och ungdomar.
Liberalerna vill stärka myndighetsutövningen i barn- och ungdomsvårdsärenden. Socialtjänsten
behöver i takt med fler medborgare ha fler socialsekreterare. Socialsekreterare som handlägger
barn- och ungdomsärenden ska ha särskild kunskap och erfarenhet och ha högre lön.
Karriärtjänster för socialsekreterare
Liberalerna vill genomföra flera förbättringar av socialsekreterarnas lönenivå. Vi vill höja lönenivån
på samtliga socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. Vi vill också införa
karriärtjänster för kommunens socialsekreterare inom enheten för utredning av barn och ungdom.
Denna satsning är ett led i att göra mer för utsatta barn. Med bättre villkor för medarbetarna blir
Örebro kommun en attraktiv arbetsplats.
Vi vill tillsätta en utredning för att titta närmare på socialsekreterarnas befintliga lönetillägg och
utöka antal socialsekreterare som kan vara berättigade till lönetillägget.
Vad det gäller karriärtjänster bör det, utöver särskilda arbetsuppgifter, kopplas en ekonomisk
stimulans, i form av löneförhöjning om 5000 kronor per månad. Antalet karriärtjänster bör
motsvara en socialsekreterare per grupp.
Socialjour
Ett barn som utsatts för övergrepp, bevittnat våld i familjen eller själv blivit misshandlat till exempel
en ”lördagsnatt” behöver hjälp av någon som ser och förstår barnets specifika behov just då. Det
handlar om någon som kan ge stöd i den akuta situationen och vid behov initiera beslut om akut
omhändertagande. Socialjouren i Örebro kommun ser till att akut professionellt stöd ges
dygnet runt för hela länet. För att kunna bemöta och ge akut stöd behövs det socialsekreterare med
många års erfarenhet och trygghet i sitt arbete.
Liberalerna vill att socialjouren får bättre förutsättningar att behålla erfarna och professionella
medarbetare genom ett riktat extra lönepåslag samt att bemanningen utökas med ytterligare två
medarbetare. På så sätt tror vi att kompetensen och kvaliteten på socialjouren kan behållas och
stärkas.
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Mycket arbete kvar mot våld i nära relationer
Varje år drabbas kvinnor, män och unga människor av våld i nära relationer. Trots stora satsningar
återstår mycket arbete. Liberalismen ska verka för att skydda våldsutsatta män och kvinnor, flickor
och pojkar.
”Centrum mot våld i nära relation” ska förstärkas för att säkerställa arbetet mot våld. Det är viktigt
att samhället kan erbjuda skydd för kommunens medborgare oavsett var man bor i kommunen och
om det är män eller kvinnor som drabbas av våldet. Idag har Örebro kommun i samarbete med
Kvinnohuset möjlighet att skydda kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation. Däremot har
kommunen inget samarbete med civilsamhället eller egen möjlighet att skydda män som blir
drabbade av våld i nära relation. Liberalerna vill inrätta ett skyddat boende för våldsutsatta män i
samarbete med andra kommuner.
Enligt socialstyrelsen har barn som bevittnat våld eller förstått att våld ägt rum behov av stöd och
hjälp att bearbeta sina upplevelser. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn som bevittnar
våld eller andra övergrepp får stöd och hjälp i den omfattning de behöver.
”Centrum mot våld i nära relation” har i sitt uppdrag ett vuxenperspektiv och ger stöd och skydd
till de vuxna som blir utsatta för våld. De har inte uppdrag att arbeta direkt med barnen som följer
med sina föräldrar och som har bevittnat våld i nära relation. Vi vill att ”Centrum mot våld i nära
relation” får ett utökat uppdrag och förstärks med en barnpedagog/kurator som har barnens bästa i
fokus samt lyfter barnperspektivet i alla frågor. Stödinsatser ska erbjudas föräldrarna.
Socialtjänsten behöver också förstärka sitt arbete kring hedersvåld och förtryck. Socialtjänsten bör
starta med en kartläggning kring handläggningsförfarandet när en individ utsätts för våld och
förtryck i hederns namn.
Liberalernas förslag för en bättre socialtjänst:

● Stärka barnperspektivet och socialtjänstens förutsättningar i den sociala barn- och
ungdomsvården.
● Fler socialsekreterare i takt med att kommunens invånarantal ökar.
● Inrätta karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på utredningsenheten.
● Inrätta en barnpedagog/kurator som arbetar direkt med barn som bevittnat våld i nära
relation.
● Inrätta ett skyddat boende för våldsutsatta män i samarbete med andra kommuner i
närområdet.
● Förstärka och kartlägga handläggningsförfarandet när en invid utsatts för våld och förtryck
i hederns namn.
● Lönepåslag med 2 000 kr för samtliga medarbetare som arbetar med myndighetsutövning
för barn och ungdomar.

● Socialsekreterare med flera års erfarenhet ska handlägga barn- och ungdomsärenden.
● Inleda en utredning för att se möjligheten att höja lönenivån för samtliga socialsekreterare
som arbetar för barn och ungdom.

● Införa karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på utredningsenheten.
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● Volymökningen ska i första hand användas till fler socialsekreterare i utredningsenheterna
och socialjouren.
● Utreda och säkerställa skydd för utsatta personer boende på landsbygden.

5.4 Funktionsvariationer / Överförmyndare
Alla ska kunna förverkliga sig själva, oavsett vilken funktionsvariation man har.
Funktionsvariationer kan göra det svårt att vara med i samhället på lika villkor. Vi vill att alla ska ha
samma möjligheter. Det kan gälla tillgänglighet, rätt till arbete eller långsiktighet i olika stöd.
Funktionsvariationer ska inte vara ett hinder i livet.
Liberalerna som är stiftare av LSS-lagen anser det av vikt att alla människor i samhället ska ha rätt
att leva på samma villkor oavsett funktionsvariationer. Lagen är en individualistisk möjlighetslag en pluslag till SOL. Varje person är unik, har unika behov och önskemål. Olika
funktionsnedsättningar kräver individanpassat stöd för att erbjuda goda levnadsvillkor. Det kan
gälla allt från personlig assistans, särskilt anpassat boende utifrån olika funktionsvariationer eller
daglig verksamhet. Därför är det viktigt att Örebro kommun tillförsäkrar att personlig assistans,
särskilt boende och daglig verksamhet verkligen fungerar för dem som har behov av stöd.
Liberalerna i Örebro anser att kvalitetsuppföljningar bör ske för att veta hur brukare med de största
behoven hanteras. Detta ska i förekommande fall följas av förbättringsåtgärder.
Liberalerna anser att personer som bor i gruppboende ska ha möjlighet att även beviljas ledsagning
för att kunna vistas utanför boendet på det sätt som den enskilde har behov av.
Liberalerna anser att medarbetare på LSS-boenden ska ha arbetsmetoder för att undvika tvångsoch begränsningsåtgärder. Därför ska alltid individuella bedömningar göras innan man låser
gemensamma utrymmen såsom kylskåp och garderober på LSS-boenden.
Liberalerna anser att det ska finnas vaken nattpersonal på LSS-boenden. Säkerhet för personal och
besökande är också av vikt på LSS-boenden.
Liberalerna anser att all daglig verksamhet bör samarbeta med sociala företag eller andra företag
som är intresserade av att anställa personer med funktionsvariationer. Daglig verksamhet skall vara
en tillfällig sysselsättning som ska, om möjligt, leda till på den reguljära arbetsmarknaden eller till
studier för framtiden.
Liberalernas förslag för en bättre tillvaro för dem med funktionsnedsättning:

● Möjliggöra ytterligare boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar.
● Förstärk säkerheten för personal som arbetar med att besöka särskilda boenden.
● Se till att medarbetare på LSS-boenden i Örebro Kommun, har arbetsmetoder för att
undvika tvångs- och begränsningsåtgärder.
● Anpassa boendemiljön utifrån olika funktionsvariationer.
● Individuella bedömningar ska ske innan man låser gemensamma utrymmen, såsom kylskåp
och garderober.
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● Nattpersonal ska vara i tjänst som vaken och inte sovande.
● Dagliga verksamheter bör samarbeta med sociala företag för arbetsintegrering.
● Dagliga verksamheter ska vara en tillfällig sysselsättning, som om möjligt leder till
anställning på reguljära arbetsmarknaden eller till studier för framtiden.
● Ledsagning skall erbjudas den boende på hens villkor.
Överförmyndare
Överförmyndare handskas med stora medel för många Örebroares räkning. Det är viktigt att
kommunen ser till att detta sköts rättssäkert och att rutiner är hundraprocentiga. Gode män ska
ständigt utvärderas och rekryteras för att tillgodose de behov som finns.
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5.5 Ekonomi
Prioriterade satsningar Socialvälfärd 2018
Liberalernas satsningar under mandatperioden på välfärden utökas ytterligare i budget för 2018.
Förutom tidigare lagda resursförstärkningar på bland annat socialsekreterare och
grundbemanningen nattetid i omsorgen så tillkommer nödvändiga satsningar på det som vi vet har
störst betydelse för att i framtiden säkra upp en trygg välfärd.

▪

Nya satsningar att höja lönen för sjuksköterskor 6 miljoner

▪

Nya satsningar på ledsagarservice på LSS-boenden 5 miljoner

▪

Nya satsningar på ”tak-över-huvudgaranti” 2 miljoner

▪

Nya satsningar på en hälsopeng för årsrika 1 miljon

Prioriteringar inom programnämnd Social Välfärd
Sifferprioriteringar SoV 2017-2018 (tkr)

2017

+/-

2018

19 000

10 000

29 000

6 000

6 000

Höjning av sjuksköterskelöner
Kuratorer för äldre

1 000

1 000

Socialsekreterare

3 500

3500

Nattpersonal LSS-boenden

2 000

2000

Grundbemanning nattetid i omsorgen

6500

6 500

Sänkning av omsorgstaxan för äldre

2 000

2 000

500

500

Karriärstjänster socialsekreterare på utredningsenheten

2500

2500

Socialjour

1 000

1000

Barnpedagog CMV

Ledsagarservice på LSS-boenden

1000

1000

Tak-över-huvudgaranti

2000

2000

Hälsopeng och aktivitetsstöd årsrika

1000

1000
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PN Social välfärd
Ram 2017
Justeringar inför 2018
Överfört resultat nämnd 2017
Överfört resultat intraprenader 2017

2 928 341
−843
−14 874

AFA-medel

−5 471

Volym LSS

29 700

Volym Socialtjänsten
Liberala prioriteringar i ramar för SoV

6 000
29 000

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

750

Överförmyndarnämnden engångsbidrag 2017

−140

Vinternatt/crossroads till KSF

−500

Överförmyndarnämnden volymökning

1 100

Sammanslagning av socialnämnderna

−1 000

Sammanslagning av vård o omsorgsnämnder

−2 000

Aveckling programnämnd

−2 000

Möjlighet till heltid

−4 000

Minskat antal administrativa tjänster

−2 000

Familjecentraler
Förstärkning fältassistenter

1 000

Socialfilial Vivalla

8 000

Förstärkt öppenvård barn/familj statsbidrag 2017
Fritidsaktiviteter äldre engångssatsning 2017
Fritidsaktiviteter äldre, permanentas
Omprövningskrav 2017, inga generalla besparingar

1 000
−1 000
−500
500
0

Överhäng löneöversyn 2017

13 067

Löneöversyn 2018

38 066

Ram 2018

3 022 196
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Programplan med budget 2018
Programnämnd social välfärd 2017-12-08
Yrkande tillika reservation.
Vi yrkar bifall till eget förslag, enligt det budgetförslag som lämnades i
kommunfullmäktige tidigare i höst. Ett utdrag nns som bilaga.
Om yrkandet avslås är detta vår reservation till förmån för samma yrkande.

Jesper Räftegård (MP)

Per Folkeson (MP)

-

-

resande mellan hem, skola, arbete och fritid.
-

-

-

Integration och innanförskap
-

-

3

En grön, klimatsmart stad med barnen i fokus
-

Jämställd och hälsofrämjande arbetsmiljö
som är skäl till de
-

-

-

Sara Richert, kommunalråd
Niclas Persson, kommunalråd

4

-

Äldreomsorg

civilsamhället.

och
digitala välfärdstjänster.
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-

Nya former och rutiner för kvalitetssäkring utreds

-

Minnesmottagningens förebyggande verksamhet ska utvecklas vidare.

Mat är livskvalitet
-

-

-

-

-

beräknas.
Riktlinjerna för kommunens sociala investeringsfond ska utvecklas.
kuratorer.
Kommunens familjecentraler ska utvecklas.
Socialtjänstens samarbete med BVC fördjupas.

-

-

folkhälsa.
dator och internet samt ordinerade sjukresor.
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Tillgänglighet

-

Kommunen ska utreda möjligheterna för ett mellanboende i samverkan mellan landstinget och kommunen.

och utomhusmiljöer ska tas fram.

-

exempelvis enligt SV Kulturcolleges modell ska undersökas.
funktionsnedsättning.
Kommunen ska verka för ökad etablering av icke vinstdrivande sociala företag.
Nya arbetstillfällen ska skapas genom stöd till aktiviteter i den sociala ekonomin.

Tätare socialt skyddsnät
-

-

Systemet med social förtur inom bostadsmarknadens kösystem ska utvidgas.
Värdegrundsarbetet ska integreras i alla kommunens verksamheter och bolag.

Gode män, förvaltare och förmyndare
-

boende.

soci-

-

-

-

Kommunen ska erbjuda sina anställda möjlighet till kompetensutveckling utan att det innebär eko
nomiska nackdelar för dem.

Kommunen gör det möjligt för medarbetare att göra val mellan höjd lön och sänkt arbetstid.

Oönskade delade turer fasas bort ur schemaläggningen för kommunanställda. Motsvarande krav
ställs vid upphandling av tjänster.

YRKANDE/RESERVATION
2017-12-08

Programnämnd Social välfärd
Programplan med budget 2018
Liberalerna har prioriterat omsorg och skola inför 2017. Bland annat handlar det
om mer och nya resurser till sjuksköterskor, ledsagarservice LSS, ”Tak-över-huvudet-garanti” samt hälsopeng till årsrika. Socialvälfärd är också området som Liberalerna värnar från nya besparingar.
Liberalerna yrkar härmed avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar.
Våra prioriteringar och ramar är framlagda i Liberala ramar för 2018 i
Kommunfullmäktige 25-26 oktober 2017.
OBS! Utdrag, Social välfärd, ur Liberala ramar 2018 med satsningar och tydliga
sifferprioriteringar bifogas detta yrkande.
Om Liberalernas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reservation till
förmån för eget yrkandet.

Johan Åqvist (L)

Pia Delin (L)

