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Britten Uhlin (S)
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Ersättare för Ulf Södersten (M)
Ersättare för Pell-Uno Larsson (S) §§ 79-87

Närvarande ersättare
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Daniel Jansson Hammargren
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Jenny Larsson Planerare
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Roger Joelsson Planerare
Elisabeth Nordin Programekonom
Carina Carlsson Planerare
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Andreas Legnerot Ekonom
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Paragraf 69-86

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 19 juni 2017.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Johan Åqvist (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 juni 2017.

§ 69 Rapport från Myndighetsavdelningen om
boendesamordning
Ärendenummer: Sov 96/2017
Handläggare: Inger Lund-Petersen
Ärendebeskrivning
Korttidsenheten på Klosterbacken har avvecklas enligt tidplan och 12
korttidsplatser har omvandlats till 8 vårdboendeplatser.
Under perioden har 48 personer tackat nej till vård- och omsorgsplats. 24
stycken har fått förändrade förutsättningar, 14 stycken har tackat nej på
grund av vård- och omsorgsboendets geografiska läge och 9 stycken på
grund av lägenhetens utformning.
Utmaningar inom området är bland annat att personer med LSS-insatser
blir kvar på korttidsplatser under längre tid.
Beslutsunderlag
Månadsrapport boendesamordning april
Månadsrapport boendesamordning mars
Månadsrapport boendesamordning februari
Månadsrapport boendesamordning januari
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
2

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 70 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2017
Ärendenummer: Sov 223/2017
Handläggare: Jenny Larsson
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
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 skyldighet kv 1 statistikrapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för vidare hantering.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 71 Plan för Sveriges bästa äldreomsorg
Ärendenummer: Sov 135/2014
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
I Örebros Övergripande strategier och budget anges att ett strategiarbete
ska genomföras i syfte att bidra till att kommunen ska ha Sveriges bästa
äldreomsorg. Arbetet ska enligt uppdraget ge svar på två frågor, hur den
bästa äldreomsorgen ser ut och hur kommunen når dit. I strategiarbetet ska
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ges en tydlig bild av vad medborgarna och medarbetarna anser
känneteckna en god äldreomsorg och hur kommunen kan förflytta sig i den
riktningen. Därför har dialoger genomförts med både medarbetare och
medborgare, liksom en framtidsstudie.. Strategiarbetet ska utmynna i en
äldreomsorgsplan.
I slutet av förra året tillsatte programnämnden en parlamentarisk grupp
med uppdrag att utarbeta ett förslag till äldreomsorgsplan. Resultaten av
medborgar- och medarbetardialog samt framtidsanalysen utgör underlag
för den parlamentariska gruppens arbete med äldreomsorgsplanen. Den
parlamentariska gruppen stöds av några tjänstepersoner och gruppen har
haft ett antal träffar under våren.
Förslaget till äldreomsorgsplan är fortfarande ett arbetsmaterial som
kommer att bearbetas ytterligare av den parlamentariska gruppen, inför
kommande beslut i programnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-05-22
Utkast till strategi, 2017-05-23
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.

§ 72 Förändrade planeringsförutsättningar bostad med
särskild service
Ärendenummer: Sov 522/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin, Roger Joelsson
Ärendebeskrivning
Programdirektör Social välfärd Daniel Jansson Hammargren har gett i
uppdrag att utreda förändrade planeringsförutsättningar, bostad med
särskild service. Uppdragstagare och projektledare, Roger Joelsson
planerare, Avdelning myndighetsutövning. Ärendet presenterar förslag till
fortsatt arbete kring bostadsplaneringsprocessen inom området
funktionshindrade.
Uppdragets mål är att hitta kostnadseffektiva insatser som i möjligaste mån
kan minska efterfrågan eller behov för bostad med särskild service. Det
innebär bl.a. en omvärldsbevakning med kartläggning av problemområden,
se över planeringsprocessen samt förslå förbättringsområden. Rapporten
ger inget direkt svar på hur efterfrågan eller behov kan minskas inom
bostad med särskild service. Däremot redovisas ett antal förslag till möjliga
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förbättringar gällande planering, handläggning och genomförande av
insatser avseende bostäder för funktionshindrade. Förbättringar som kan ge
kvalitativa förbättringar för den enskilde och kostnadseffektiva effekter på
sikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-04-27
Rapport - Förändrade planeringsförutsättningar, bostad med särskild
service
Uppdragsdirektiv
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
1. Anta rapporten Förändrade planeringsförutsättningar, bostad med
särskild service.
2. Programdirektören får i uppdrag att verkställa arbetsgruppens
rekommendationer till fortsatt arbete.
3. Finansiering av det fortsatta arbetet sker inom ramen för ordinarie
budgetarbete.
Yrkande
Pia Delin (L) yrkar avslag 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
Pia Delins (L) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Anta rapporten Förändrade planeringsförutsättningar, bostad med
särskild service.
2. Programdirektören får i uppdrag att verkställa arbetsgruppens
rekommendationer till fortsatt arbete.
3. Finansiering av det fortsatta arbetet sker inom ramen för ordinarie
budgetarbete.
Reservation
Pia Delin (L) och Johan Åqvist (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet i
förmån för Pia Delins (L) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 73 Delårsrapport 1 2017
Ärendenummer: Sov 279/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 1 bygger på utfallet januari till april och
redovisar prognostiserat helårsutfall för 2017.
Programområde Social välfärd redovisar 2017 ett samlat budgetunderskott
på 17,1 mnkr för helåret 2017. Prognosen bygger på det ekonomiska
utfallet för januari-april 2017. Den totala nettokostnaden uppgår till 2
941,3 mnkr. Intraprenadernas utfall utgör 9,1 mnkr av resultatet.
Nettokostnadsökningen är 4,2 procent, för att klara en långsiktigt god
hushållning behöver åtgärder och effektiviseringar verkställas.
Med undantag för vård- och omsorgsnämnderna klarar nämnderna inom
programområdet en budget i balans eller överskott. Verksamheterna arbetar
med effektiviseringar utifrån uppdrag och omprövningskrav och
anpassningar till volymökningar och lagkrav. Kompetensförsörjningen
påverkar, flera yrkeskategorier är svåra att rekrytera. Sammantaget bedöms
inte alla nämnder klara sina omprövningskrav fullt ut.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1, 2017, 2017-05-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2017 fastställs.
2. Budgetramarna justeras med 0,2 mkr från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt två med hänvisning till
Sverigedemokraternas egen budget.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 2 och 3 med tillägget att
ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över lagen om valfrihet.
Per-Åke Sörman (C) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns ett förslag till beslut
på beslutspunkt 1 och 3 och att programnämnden beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut på
beslutspunkt 2, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
respektive David Larssons (SD) yrkande om avslag till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag med hänvisning till egen budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) tilläggsyrkande om att
ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över lagen om valfrihet
mot avslag och finner att programnämnden beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2017 fastställs.
2. Budgetramarna justeras med 0,2 mkr från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster.
3. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutspunkt 1.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 2 till förmån
egen budget.
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå hennes
tilläggsyrkande om att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se
över lagen om valfrihet.

§ 74 Information om fördelning av ackumulerade intäkter
Ärendenummer: Sov 195/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd fattade vid nämndsammanträdet i april beslut
om fördelning av de ackumulerade intäkterna under förutsättning att
Kommunstyrelsen fattade erforderliga beslut.
Kommunstyrelsen fattade beslutet i maj och ändrade även fördelningen,
det påverkar ej bugetramarna utan avser intäkter och inte budgetmedel.
Summan som tilldelas programområde Social välfärd är 22,1 miljoner
kronor jämfört med tidigare förslag på 14,3 miljoner kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att ärendet ska omvandlas till ett beslutsärende.
Per-Åke Sörman (C) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att informationen
tas till protokollet respektive Martha Wicklunds (V) ändringsyrkande om
att ärendet omvandlas till ett beslutsärende.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förlag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 75 Skrivelse från Nämnden för funktionshindrade
Ärendenummer: Sov 224/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade har inkommit med en skrivelse till
Programnämnd social välfärd om nämndens ersättning för personlig
assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), i paritet till personalkostnader.
Nämnden för funktionshindrade redovisar att kostnaderna för
verksamhetens personal överstiger schablonersättningen för personlig
assistans och att de effektiviseringskrav som nämnden har gör att det inte
längre finns marginal att omfördela resurser mellan verksamheterna för att
täcka underskottet inom personlig assistans.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Programnämnd social välfärd
ger programdirektören i uppdrag att initiera en utredning som ser över
kostnader och organisation för personlig assistans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-05-15
Skrivelse ekonomisk redovisning av personlig assistans, Nf 225/2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programdirektören får i uppdrag att initiera en utredning som ser över
kostnader och organisation för personlig assistans.
2. Nämnden för funktionshindrade ombeds att inkomma till Programnämnd
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social välfärd med ett tydligare underlag till utredningen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 76 Kvalitets- och avtalsuppföljning Landbotorpsallé
Ärendenummer: Sov 154/2017
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Upphandlings- och uppföljningsavdelningen vid
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av programnämnd Social
välfärd utfört en avtals- och kvalitetsuppföljning på LSS-boendet
Landbotorp.
Uppföljningen visar att verksamheten har arbetat hårt och aktivt med de
områden som det tidigare funnits brister inom och som det tidigare
inkommit klagomål från den tid Nytida AB stod för driften. Sedan Humana
tog över driften av Landbotorps Gruppbostad har verksamheten inte fått in
några klagomål, vilket även bekräftar att deras arbete gett resultat. Idag
bedöms verksamheten leva upp till grundkraven på kvalitet väl och särskilt
får gruppbostadens styrkor inom områdena anhörigstöd, tillgänglighet och
information samt personal och ledarskap lyftas fram.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Landbotorp Gruppbostad är ett
boende av god kvalité med individfokus, som arbetar aktivt med de
anhöriga och ser dem som en resurs och stöd för att kunna tillgodose de
individuella behoven och önskemålen. Landbotorp har mervärden som de
garanterar att de ska uppnå i sitt avtal. Sammanfattningsvis gör resultatet
av uppföljningen att Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar en
förlängning av avtalet med Humana Omsorg för driften av Landbotorp
LSS-boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-04-12
Rapport - Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning, 2017-03-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd social välfärd:
- Avtalet med Humana Omsorg förlängs med 3 år till 2018-10-01 - 2021
09-30
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att Landbotorpsallé återtas till kommunal regi.
Johan Åqvist (L) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande.
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Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förlag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Martha
Wicklunds (V) yrkande om att LSS-boendet på Landbotorpsallé återtas till
kommunal regi.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Avtalet med Humana Omsorg förlängs med 3 år till 2018-10-01 - 2021
09-30
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om att Landbotorpsallé återtas till kommunal regi.

§ 77 Skrivelse från Vård- och omsorgsnämnd öster och
väster
Ärendenummer: Sov 247/2017
Handläggare: Camilla Andersson
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnd öster har inkommit med en handling (Vö
375/2016) för att beskriva att nämnden inte bedöms klara en budget i
balans 2017 trots vidtagna åtgärder. Helårsprognosen för den kommunala
hemvården visar ett underskott på 46,5 mnkr. Den intäktsfinansierade
delen av hemvården som är konkurrensutsatt enligt LOV (lagen om
valfrihetssystem (service, omvårdnad samt mattjänst) utgör den allra
största delen av underskottet. Underskottet berör både Vård- och
omsorgsnämnd öster och Vård- och omsorgsnämnd väster.
På programdirektörens uppdrag pågår under våren 2017 en utredning kring
kostnadsnivåer inom ordinärt boende med en fördjupning inom serviceoch omvårdnadsinsatser ur både ett program- och ett utförarperspektiv. I
arbetet ingår att göra en omvärldsanalys.
Utredningen som blir klar i början av juni, ska ge rekommendationer till
fortsatt hantering. Utifrån de preliminära resultaten synliggörs behov av ett
förändrings/stödteam för att långsiktigt stödja och förbättra effektiviteten i
den kommunala hemvården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-05-22
Skrivelse från Vård och omsorgsnämnd öster, Vö 375/2016
Protokollsutdrag från Vård och omsorgsnämnd väster, Vv 45/2017
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd överlämnar handling VÖ 373/2016 för
vidare hantering till Kommunstyrelsen.
2. Programdirektör för social välfärd ges i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp som ska jobba med förändringsledning i den kommunala
hemvårdens enheter.
3. Finansiering av arbetsgruppen sker med programnämndens
utvecklingsmedel.
4. Programdirektör för social välfärd ges i uppdrag att på programnämnden
i oktober rapportera hur arbetet med förändringsledning fortskrider samt
om några resultat kunnat tydas.
5. Programdirektören ges i uppdrag att rapportera utredning kring
hemvården och återkomma med eventuella ytterligare förslag på
programnämndens sammanträde i september.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 78 Utveckling av kontrollfunktion inom
valfrihetssystemet
Ärendenummer: Sov 551/2016
Handläggare: Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till utvecklad
kontrollfunktion för valfrihetssystemet som är proaktiv och bygger på att
kontroller innan utbetalning sker, för att minska risken för debitering av
insatser som inte utförs.
För att detta ska vara möjligt ställs stora krav på att samtliga utförare vet
hur insatser skall registreras samt att det finns förutsättningar att göra rätt.
Detta ställer höga krav på att Örebro kommun erbjuder bra utbildningar,
fungerade rutiner samt pedagogiska manualer.
Istället för att utförare fakturerar innebär förslaget att systemägaren, efter
genomgången kontroll, betalar ut ersättning till utförare inom
valfrihetssystemet.
Förväntad nettobesparing av förslaget beräknas till cirka 24 mnkr per år.
Beräkningen har då tagit hänsyn till att förstärka Avdelningen för
myndighetsutövning, Avdelningen för upphandling och uppföljning och
Ekonomiavdelningen med de resurser som krävs för att få bättre
individuppföljning, uppföljning av utförare samt bättre ekonomisk kontroll
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av valfrihetssystemet.
Beslutsunderlag
Rapport - Utveckling av kontrollfunktion inom valfrihetssystemet, 2017
04-28
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.

§ 79 Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och
omsorg
Ärendenummer: Sov 66/2017
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har saknat ett samlat dokument som reglerar
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. Det har inneburit problem i att
skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och medfört en risk för att
personer med likvärdiga behov inte bedöms på samma sätt.
Programnämnden har också fått kritik från Stadsrevisionen för detta.
Det förslag riktlinjer som tagits fram av Myndighetsavdelningen i nära
samarbete med kommunjurist har till stor del handlat om att sammanställa
redan beslutade befintliga rutiner och andra dokument som redan är
beslutade. Av olika skäl har några förändringar och förtydliganden gjorts
som innebär skillnader mot hur biståndsbedömningen görs idag.
Vägledning för skälig levnadsnivå för insatserna ledsagning, mattjänst och
några serviceinsatser har tagits fram. Trygghetslarm måste fortsättningsvis
hanteras som ett bistånd för alla åldrar.
Konsekvenserna av riktlinjerna bedöms som positiva. En likvärdig
bedömning bidrar till rättssäkerhet och är bra för medborgaren och borde i
förlängningen gynna kommunens ekonomi. Förändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2017 och påverkar inte befintliga beslut. Därmed får de inte
några konsekvenser för de personer som har insatser idag. Förändringarna
runt mattjänst kommer på sikt att påverka volymerna i valfrihetssystemet
för mat då sannolikt färre personer kommer att ha ett beslut om mattjänst i
framtiden.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorgs
verksamhetsområde
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Tjänsteskrivelse, 2017-04-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Anta ”Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorgs
verksamhetsområde”.
2. Riktlinjerna är giltiga från 2017-07-01.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar att tiden som beviljas för tvätt borde utökas eller
vara mer flexibel och att styckena Asylsökande och EU/EES-medborgare i
riktlinjerna skrivs om eller stryks.
Johan Åqvist (L) yrkar avslag på David Larssons (SD) yrkande.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive David
Larssons (SD) yrkande om att tiden som beviljas för tvätt borde utökas
eller vara mer flexibel och att styckena Asylsökande och EU/EES
medborgare i riktlinjerna skrivs om eller stryks.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förlag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Anta ”Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorgs
verksamhetsområde”.
2. Riktlinjerna är giltiga från 2017-07-01.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om att tiden som beviljas för tvätt borde utökas eller vara mer
flexibel och att styckena Asylsökande och EU/EES-medborgare i
riktlinjerna skrivs om eller stryks.

§ 80 Motion om att låta studenter bo hyresfritt i anslutning
till äldreboenden
Ärendenummer: Sov 282/2015
Ärendebeskrivning
Magnus Lander (MP), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 27 maj, 2015, § 129.
Motionen innehåller ett förslag om att kommunen utreder möjligheten att
13

starta ett projekt tillsammans med relevanta samarbetspartners kring
hyresfritt boende för studenter i anslutning till äldreboenden. Samt att
minst ett boende startas om kommunen efter avslutat projekt finner det
lämpligt.
Bedömningen är att motionens syfte inte kan tillgodoses inom den
kommunala verksamheten, inte kan genomföras av ÖBO och inte är
förenligt med den kommunala kompetensen. Förslaget är därför att
motionen avslås.
Beslutsunderlag
Svar på motion, 2017-05-17
Magnus Lander (MP), motion om att låta stundeter bo hyresfritt i
anslutning till äldreboende, 2015-05-29.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkande
Jesper Räftegård (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Jesper
Räftegårds (MP) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Reservation
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till motionen.

§ 81 Rapport från studiebesök i Malmö
Ärendenummer: Sov 185/2017
Handläggare: Gunhild Wallin, Pia Delin
Ärendebeskrivning
Som representanter för Programnämnd social välfärds föreningsutskott
deltog Gunhild Wallin (C) och Pia Delin (L) i ett studiebesök till Malmö,
14

anordnat av Samverkansrådet. I Samverkansrådet finns representanter
från Föreningarnas hus, civila samhället och politik. Syftet med resan var
att se hur samverkan mellan Malmö stad och civila samhället fungerar.
Malmö har gjort ett fantastiskt integrationsarbete tillsammans med civila
samhället och arbetsförmedlingen och på så sätt lyckats med att slussa ut
nyanlända i föreningslivet.
Genom en föreningspool har Malmöföreningar också fått möjlighet att
gemensamt nyttja tjänster för administration och liknande frågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 82 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Verdandi
Örebrokrets
Ärendenummer: Sov 278/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Verdandi Örebrokrets har utsetts som ny samordnare för Nätverket för
sociala frågor. Tidigare är det CESAM som haft uppdraget. CESAM
beviljades 20 000 kronor för 2016 för att driva nätverket för sociala frågor
och av dessa återstår 10 000 kronor. Föreningsutskottet beslutade i mars att
pengarna ska återbetalas till kommunen och att Verdandi som ny
samordnare ska göra en egen ansökan om utvecklingsstöd för driften av
nätverket.
Verdandi har därför inkommit med en ansökan om 10 000 kronor för
driften av Nätverket för sociala frågor tillsammans med en redogörelse för
nätverkets verksamhet.
Beslutsunderlag
Ansökan
Informationsfolder
Verksamhetsberättelse 2016
Brev från CESAM om övergång.
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Verdandi Örebrokrets beviljas 10 000 kronor för driften av Nätverket för
sociala frågor.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 83 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Europeiskt
teckenspråkscenter
Ärendenummer: Sov 254/2017
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning
Föreningen Europeiskt teckenspråkscenter ansöker om 500 000 kronor för
att dokumentera visuella miljöer till föreningens teckenspråkslexikon.
Föreningen startade efter att ett internationellt projekt med ett
teckenspråkslexikon tog slut 2010. Föreningen tog då över driften av
lexikonet och har idag fyra döva personer anställda och fyra ideella
volontärer. I lexikonet finns över 300 000 ord på teckenspråk beskrivna
med videor och föreningen är aktiv i fler än 25 länder med upp till 15 000
ord för varje deltagarland.
Syftet med projektet föreningen söker utvecklingsstöd för är att i Örebro
kommun dokumentera visuella miljöer i 360 grader, precis som Google
street view, där föremål beskrivs med teckenspråksvideor. Målgruppen för
det visuella lexikonet är bred men det riktar sig bland annat till döva och
hörselskadade elever, föräldrar och syskon, arbetskamrater,
teckenspråkstolkar och pedagoger.
Mikael Sundberg och Thomas Lydell-Olsen från Europeiskt
teckenspråkscenter träffade föreningsutskottet och presenterade föreningen
och projektets mål.
Föreningsutskottet beslutar att utskottets ordförande får i uppdrag att
tillsammans med programnämndens ordförande ta frågan vidare till
kommunledningen om hur projektet om teckenspråkslexikon ska föras
vidare som en del inom ramen för Örebro som Europas
teckenspråkshuvudstad.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse för sökta pengar
Ekonomisk plan
Stadgar
Årsmötesprotokoll 2017
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning 2016
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Europeiskt teckenspråkscenter beviljas 400 000 kronor för sitt projekt om
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virtuellt teckenspråkslexikon.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 84 Ändring av datum för nämndsammanträde
Ärendenummer: Sov 578/2016
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärds sista nämndsammanträde för 2017 ligger
den 30 november. I förhållande till budgetprocessen ligger sammanträdet
tidigt och skulle behöva skjutas en vecka senare till eftermiddagen den 8
december, för att ett bättre underlag ska kunna levereras till nämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämndens nämndsammanträde flyttas från den 30 november till
den 8 december klockan 14:00.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 85 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 19 maj 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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§ 86 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.
Beslutsunderlag
Lista på inkomna skrivelser
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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torsdag I juni 2017

Liberalerna

Yttrande
ÄRENDE SOV 522/2016
Liberalernas Yttrande angående Förändrade planförutsättningar, bostad med särskild ser
vice

Minoriteten i Örebro kommun lämnar förslag till Programnämnd Social välfärd att anta rapporten
Förändrade planeringsförutsättningar, bostad med särskild service. Att verkställa arbetsgruppens
fortsätta arbete med uppdraget att sänka kostnaderna inom bostad med särskild service genom att
erbjuda servicebostad eller enbart boendestöd till servicemottagarna.
I arbetet måste beaktas att det handlar om alla funktionsnedsatta med särskilda behov och att LSS
lagens intentioner skall följas. § 9:8 i LSS lagen reglerar barnens rätt till boende i bostad med sär
skild service och§ 9:9 i LSS lagen reglerar vuxnas rätt till bostad med särskild service eller annan
särskilt anpassad bostad.
Många funktionsnedsatta med rätt till bostad med särskild service har stort behov av stöd dygnet
runt och en del klarar sig själv med lite stöd. Detta kommer arbetsgruppen titta extra på enligt för
slaget. Man ska arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt liknande det stöd man ger enligt SOL.
Liberalerna ser farhågor i att det blir en total neddragning av det stöd servicemottagarna med det
största behovet har idag. Detta får inte hända. Man måste tänka på att människor har olika behov
fast man har liknande funktionsnedsättning. Att flytta en servicemottagare, som idag har bostad
med särskilt stöd, till en bostad med särskild service kan innebära en större kostnad för samhället då
denne inte klarar av sin situation utan lever ett destruktivt liv.
Liberalerna kan därför inte ställa sig bakom förslaget som innebär en försämring för de servicemot
tagare som idag och i framtiden har behov av bostad med särskilt behov.

Johan Åqvist
Presidieledamot Programnämnd Social välfärd
Pia Delin
Ledamot Nämnden för funktionshindrade
Ersättare Programnämnd Social välfärd

Yrkande/Reservation
Ärende: 9 Delårsrapport 1 2017
Ärendenummer: Sov 279/2017
Datum: 2017-06-01
Vi yrkar härmed avslag på punkt 2 angående budgetjusteringen där medel om 0.2 mkr
överförs från Socialnämnd väster till Socialnämnd öster med hänvisning till vår egen
budget. I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.
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För sverigedemokraterna i Social vä lfärd:
Tcrcs Björnclahl och David Larsson
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Reservation

Progra mnämnd social vä lfärd

9. Delårsrapport med prognos
Vi ser att införandet av lagen om valfrihet i Örebro kommun har fått
allvarliga ekonomiska och organisatoriska följder. Det har skapat en
ryckig organisation där planering och långsiktighet försämrats.
Hemvårdens underskott som orsakats av att valfrihetssystemet
infördes och av att omsorgen nu ska utföras av privata företag
kommer att behöva tas i kapp av den kommunala verksamheten. Det
i sin tur har redan orsakat stora arbetsmiljöproblem i form av bland
annat stress i personalstyrkan och det riskerar att sänka kvaliten på
omsorgen. Kommunstyrelseförvaltningen borde se över lagen om
valfrihetssystem så som den används i Örebro kommun och lyfta
fram hur den skadat den kommunal ~ färden. Omsorgen som i dag
bedrivs· om lov bör återtas av ko munen.

För Vänsterpartiet

20170601

Tilläggsyrkande

Programnämnd social välfärd

9. Delårsrapport med prognos
Vi ser att införandet av lagen om valfrihet i Örebro kommun har fått
allvarliga ekonomiska och organisatoriska följder.
Omsorgsnämnderna har stora underskott.
Därför vill jag:
ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över lov, lagen om
valfrih t

För Vänsterpartiet

Örebro 1 juni 2017 | Yrkande | Programnämnd Social Välfärd

§12 | Kvalitets- och avtalsuppföljning Landbotorpsallé

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss förlängningen av avtalet med
Humana Omsorg för driften av Landbotorpsallé. De privata företagen
fungerar som avskilda öar och det är svårt att få en tillräcklig insyn i
verksamheten, som skulle behövts för att få en sammanhållen
funktionell äldreomsorg för alla äldre i Örebro kommun. Att de få
kontroller som görs, endast görs föranmälda, gör att uppföljningen
bara kan ses som en ögonblicksbild och har svårt att visa på hur den
kontinuerliga driften fungerar.
Vi vill också se att alla resurser ska gå till det som vi skattebetalare
avsatt dem för, för de äldres omsorg och till personalen. Privat
entreprenaddrift av kommunal vård- och omsorgsverksamhet har visat
sig vara en olönsam affär för kommunerna, rakt emot
grundargumentet att kommunen skulle spara pengar på
privatiseringen. Samtidigt gör de privata företagen ofta stora vinster
på våra skattepengar. Men på grund av bristande insyn i företagens
verksamhet är det svårt att följa hur skattepengarna används, eller om
de ens stannar kvar i landet.
Jag yrkar därför
att

Landbotorpsallé återtas till kommunal regi

Om vårt yrkande inte bifalles, fungerar den här skrivelsen som en reservation.

Vänsterpartiet i Örebro
Martha Wicklund

Yrkande/Reservation
Ärende: 15 Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorg
Ärendenummer: Sov 66/2017

.

Datum: 2017-06-01
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Vi yrkar härmed på att styckena Asyl.sökande qch EU/EES-medl;,org_
are (sida 6 och 7)
skrivs om eller stryks.
Lagstiftningen skrivs om flera gånger varje år och med nuvarande riktlinjer så kan de
komma i konflikt med lagstiftningen framöver och därmed skapa onödig osäkerhet om
vilka regler som gäller. LMA, Utlänningslagen och Lag om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige skrivs om, kompletteras och förändras så
sent som idag 2017-06-01 . Historiskt sett har utlänningslagen genomgått förändring flera
gånger varje år under de senaste åren och för att fä korrekt lagstöd till riktlinjerna så måste
alltid den senaste lagstiftningen tillämpas.
I det fall yrkandet faller så gäller ovanstående som reservation.
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För sverig edemokraterna i Social välfärd:
Teres Björndahl och David Larsson

1

,1 \! 1)

I '

I

, (

.'111.

llil

l (

I

I

l : ,.

1

dll

1

;

'I'~

!!i.i

. ,.

:· l. · tt l r 11 trll.1 ,r11f q:.I
.1 j ! l,

1

.

I.

I • I

1

r

.,l_ (1,

,

I

)I

,'j<.11 , . •
I

I

I

.-)

>.i'l ,, .,
{111

1

1 111<11

,

.'

I -~ ... i . '

i{

'.'
,( rI
I

r

o1

I :•

,1

I.

.,: \r, :'ic,i 1

•
I

.

I .·.
/

Yrkande/Reservation
Ärende: 15 Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorg
Ärendenummer: Sov 66/2017
Datum: 2017-06-01
Under rubriken "Tvätt" på sida 18 står det att "tvätt beviljas upp till tre timmar per månad".
Tvättstugor skiljer sig åt och det kan finnas allt från en tvättmaskin upp till tre eller flera.
Det betyder att den tvättning som beviljas med tre timmar ligger mellan en och tre
maskiner tvätt per månad. Vi anser att en till tre maskiner tvätt under en månad är på tok
för lite och därför borde tiden kunna öka och vara mer flexibel (beroende på antal
maskiner) och i vissa fall även kunna fördubblas.
I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.
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För Sverigedemokraterna i Social välfärd:
Teres Björndahl och David Larsson
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